Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern nº 24/2020 de data 8 de juliol de 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: 8 de juliol de 2020
Hora d'inici: 20:00
Hora de finalització: 21:00
Lloc: Sala de Plens
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 11 de l'ordre del dia
es passa a la seva deliberació i votació.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 23/2020 DE DATA 01 DE
JULIOL DE 2020
Aprovada l'acta per unanimitat.

CONTRACTACIÓ
2. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 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.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 03/06/2020, va aprovar el
plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen la 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, amb un pressupost de licitació 36.397,76 € (IVA Inclòs). Essent
el termini d’execució de 2 anualitats.
Es va considerar que el procediment més adequat per a la seva adjudicació era l’obert, i
diversos criteris d’adjudicació, regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP, oferta
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració.
En data 26/06/2020 va finalitzar el termini per a la presentació de proposicions per participar
en el procediment obert 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, havent-se
rebut en el registre telemàtic del portal de contractació pública d’aquest Ajuntament, 1
proposició per participar en la licitació referida.
En data 29/06/2020 en sessió d’obertura del sobre A la Mesa acorda:

PRIMER.- Declarar admesa l’empresa presentada:
Denominació
social

NIF

APPFI

G43683523

Data
d'entrada
17/06/2020

Hora
d'entrada
21:07:01

Registre
d'entrada
4309440003-1-2020001743-2

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de criteris de valoració automàtica obtenintse el següent resultat:
EMPRESA

APPFI

Reducció del termini d’execució

15 punts

Criteri econòmic -30 PUNTS-

50 punts

Oferta econòmica
Baixa
VALORACIÓ TOTAL PUNTS AUTOMÀTICS PER
EMPRESA

30.080,80€
0€
65 punts

D’acord amb el contingut de la valoració efectuada, la relació classificada, per ordre decreixent,
de les proposicions presentades es mostra seguidament:
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Núm.

Empresa

Puntuació criteris
automàtics

Puntuació total

1

APPFI

65

65

A la vista de la valoració efectuada per la Mesa de Contractació, i del resultat de la puntuació
obtinguda per les empreses participants en la licitació, la Mesa de contractació.

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

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30
/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.

2.2. De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, i amb l’acta de la Mesa de contractació de
data 01/07/2020, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de DEU 10 DIES HÀBILS, presenti la
documentació acreditativa següent:

Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o autorització a l’
Ajuntament de Móra la Nova per consultar-les
Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional
o tècnica. En concret:

Solvència econòmica i financera
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior a 50.000,00 euros.
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Mitjà d'acreditació: Pòlissa o certificat d'assegurança per riscos
professionals.
Solvència tècnica o professional
- Relació on constin com a mínim tres serveis de característiques similars
a l'objecte d'aquest contracte realitzats pel licitador en els darrers tres
anys, indicant l'import, la data i el destinatari, sigui públic o privat.
Mitjà d'acreditació: Certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari,
acompanyada de documents que acreditin la realització de la prestació
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’
entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit de no complimentar-se adequadament el requeriment previst a l’article
151 del TRLCSP, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i, per aquest motiu,
es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.

En conseqüència, S'ACORDA:
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. ADJUDICAR PROVISIONALMENT, a l’empresa licitadora, APPFI amb CIF
G43683523 amb un preu d´execució del contracte, de trenta sis mil tres-cents noranta-set
euros amb setanta-sis cèntims d'euro (36.397,76 €) IVA inclòs per les 2 anualitats de durada.

SEGON.- REQUERIR A l’empresa APPFI amb CIF G43683523, a la vista de la documentació
administrativa presentada en el sobre A i d’acord amb la clàusula 14ª del plec de clàusules
administraves per a que, aporti la següent documentació, en el termini de 10 dies hàbils:

Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o autorització a l’
Ajuntament de Móra la Nova per consultar-les
Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional
o tècnica. En concret:

Solvència econòmica i financera
- Justificant de
l’existència
d’una
assegurança
d’
indemnització per riscos professionals per un import no inferior a
50.000,00 euros.
Mitjà d'acreditació: Pòlissa o certificat d'assegurança per riscos
professionals.
Solvència tècnica o professional
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- Relació on constin com a mínim tres serveis de característiques
similars a l'objecte d'aquest contracte realitzats pel licitador en els darrers
tres anys, indicant l'import, la data i el destinatari, sigui públic o privat.
Mitjà d'acreditació: Certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari, acompanyada de documents que acreditin la realització de la
prestació
De no complementar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’
entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit de no complementar-se adequadament el requeriment previst a l’article
151 del TRLCSP, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i, per aquest motiu,
es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
TERCER Notificar aquest acord a l’empresa APPFI.
QUART. Fer advertiment exprés que, de no complementar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 151 TRLCSP.
CINQUÈ. Publicar aquest acord al perfil del contractant.
SISÈ. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra el
present Acord no és procedent cap tipus de recurs.

Règim de recursos:
Acte de tràmit no qualificat.

FIRES
3. AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ CERTAMEN RAMADER FIRA 2020.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Els dies 22, 23, 24 i 25 d'octubre de 2020, l'Ajuntament de Móra la Nova celebra la 189 edició
de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial. Durant aquest dies es porten a terme diferents
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activitats relacionades amb el mon ramader, entre aquests hi han, exhibició de doma clàssica,
concurs de salts, gimcama de cavalls, marató de cavalls, mostra d'aus, etc.
Vist que hi ha una regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya,
d'acord amb DECRET 83/2012, de 17 de juliol del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

Fonaments de dret
DECRET 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’
animals vius a Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Sol.licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'autorització
per tal de celebrar un Certamen Ramader en motiu de la 189 Edició de la Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de Móra la Nova, que s’iniciarà el dia 22 d'octubre i finalitzarà el 25 del
mateix mes d’enguany.
SEGON: Aprovar la memòria del Certamen Ramader.
TERCER: Facultar a 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:
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

SUBVENCIONS
4. APROVACIÓ, DE LA SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, EXERCICI 2020 – PROGRAMA B.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna compte de les bases i de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i
serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020,
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per part de la Diputació de Tarragona, per una línia de subvencions destinada a les despeses d’
inversió o de reparació dels danys produïts per altres causes excepcionals, urgents i
necessàries per a restablir els serveis i béns afectats, amb la finalitat de garantir la prestació
dels serveis de titularitat municipal, entre ells les instal.lacions esportives municipals.
Atès que dia 14/12/2019 va haver una fuita d’aigua provinent de les instal·lacions de la caldera
d’aigua calenta i es va inundar tot el paviment de parquet de fusta de la pista esportiva del
Pavelló Esportiu Municipal, provocant la deformació i el deterioro del paviment i motivant la
seva substitució, d’acord amb l´informe del tècnic municipals de data 05/02/2020.
Atès que s´ha redactat un document tècnic “MEMÒRIA VALORADA PER LA SUBSTITUCIÓ
DEL PARQUET DE LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS DE MÓRA LA NOVA
”, per l´Arquitecta Municipal, senyora Rosa Poyo Perelló, a l’objecte de valorar les obres a
realitzar per la substitució del parquet de fusta de la pista esportiva del pavelló d’esports, que
compta amb un pressupost total de 109.378,31 €, IVA inclòs, que és desglossa en:
Actuació
Treballs a executar per la brigada municipal
Subministrament i col.locació del parquet

Pressupost parcial
9.498,29 €
99.880,02 €

Atès que l’actuació descrita pot ser objecte d´una subvenció dins del programa de subvencions
de caràcter excepcional de la Diputació de Tarragona, exercici 2020.

Fonaments de dret
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Bases i convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats
per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, per part de la
Diputació de Tarragona.
Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional per
fer front a les despeses de subministrament i col.locació del parquet de la pista
poliesportiva del Pavelló d´Esports Municipal, per import de NORANTA-NOU MIL VUITCENTS VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS ( 99.880,02 €), i una petició de subvenció per
import de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €), d´acord amb el següent finançament:
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PRESSUPOST
99.880,02 €

FONS PROPIS
21.355,69 €

ASSEGURANÇA
48.524,33 €

SUBV. DIPUTACIÓ
30.000,00 €

SEGON: Facultar al senyor Alcalde per la signatura de qualsevol document relacionat amb la
petició aprovada.

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

5. APROVACIÓ L’EXPEDIENT DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA PER ATENDRE DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER REALITZAR
ACTUACIONS D’URGÈNCIA PER PROBLEMES DE POTABILITAT DE L´AIGUA DE
SUBMINISTRAMENT A LA POBLACIÓ. 1R SEMESTRE 2020.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte de la RESOLUCIÓ TES/1460/2020, d´11 de juny, de convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les
despeses extraordinàries realitzades pelsens locals i generades pel transport d'aigua destinada
al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions
d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o
mancança d'aigua (ref. BDNS 511568), i publicada al DOGC núm. 8162, del dia 25/06/2020, de
l´Agència Catalana de l´Aigua.
Les bases de la convocatòria foren publicades en el DOGC núm. 8145 del dia 02/06/2020,
mitjançant la Resolució TES/1144/2020, de 27 de maig de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Atès que l´Ajuntament de Móra la Nova disposa d´una captació d’aigua potable per
subministrar a la població, la qual durant l´estiu del 2018 va requerir d´una urgent actuació per
la potabilització de l´aigua mitjançant el lloguer d’unes plantes potabilitzadores que funcionen
amb filtres de carbó actiu.
Atès que a dia d´avui la instal.lació de la planta potabilitadora de filtres de carbó actiu encara
funciona per garantir la qualitat de l´aigua de boca que es subministra a la població, d´acord
amb les recomanacions del Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i a les Terres
de l´Ebre.
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Atès que segons la base 1.Objecte de subvenció de l’esmentada convocatòria de subvencions
assenyalada, poden ser objecte d´ajut l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els
objectius següents:
1.1 Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les
entitats locals per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum
humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l'execució d'obres
o d'actuacions d'urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de
potabilitat o d'escassetat de recurs.
Atès que les actuacions objecte de subvenció han d´haver estar realitzades dins del període
comprès entre l´1 de gener i el 30 de juny de 2020, i que aquest Ajuntament ha executat dins d’
aquest període la següent actuació:

Potabilització de l’aigua de consum humà mitjançant el lloguer d’unes plantes
potabilitzadores que funcionen amb filtres de carbó actiu.

Fonaments de dret
a. L’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
b. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
c. El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
d. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e. La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions
Públiques.
f. RESOLUCIÓ TES/1144/2020, de 27 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia
de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels
ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant
vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents
destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança
d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les
convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions.
g. RESOLUCIÓ TES/1460/2020, d'11 de juny, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les
despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o
d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata
problemes de potabilitat o mancança d´aigua.
h. El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER: PARTICIPAR en la convocatòria de subvencions publicitada per l´Agència Catalana
de l´Aigua en la RESOLUCIÓ TES/1460/2020, d'11 de juny, per l’actuació: Potabilització de l’
aigua de consum humà, mitjançant el lloguer d’unes plantes potabilitzadores que funcionen
amb filtres de carbó actiu, amb un cost TOTAL de DOTZE MIL CENT DOTZE EUROS AMB
DEU CÈNTIMS (12.112,10 €) IVA inclòs, segons el següent detall:
NÚM.
DATA CONCEPTE
FACTURA

NIF

RAÓ
SOCIAL

BASE
IMPOSABLE

IVA

TOTAL
DATA
FACTURA PAGAMENT

FV-20-01004

02/01 Lloguer
CAPELGE,
B43524131
/2020 filtres Gener
SL

1.705,00 € 358,05 € 2.063,05 €

07/04/2020

FV-20-02001

Lloguer
01/02
f i l t res
/2020
Febrer

B43524131

CAPELGE,
SL

1.595,00 € 334,95 € 1.929,95 €

28/05/2020

FV-20-03001

01/03 Lloguer
/2020 filtres Març

B43524131

CAPELGE,
SL

1.705,00 € 358,05 € 2.063,05 €

22/06/2020

FV-20-04001

01/04 Lloguer
/2020 filtres Abril

B43524131

CAPELGE,
SL

1.650,00 € 346,50 € 1.996,50 €

30/06/2020

FV-20-05001

01/05 Lloguer
/2020 filtres Maig

B43524131

CAPELGE,
SL

1.705,00 € 358,05 € 2.063,05 €

30/06/2020

FV-20-06001

01/06 Lloguer
/2020 filtres Juny

B43524131

CAPELGE,
SL

1.650,00 € 346,50 € 1.996,50 €

30/06/2020

TOTAL

10.010,00 €

2.102,10
€

12.112,10
€

SEGON: ADJUNTAR a la petició de subvenció la documentació a que fa referència la Base 4.2
de la RESOLUCIÓ TES/1144/2020, de 27 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de
subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i
generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o
per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera
immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les
facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les
subvencions.
TERCER: SOL.LICITAR a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, una
subvenció per dur a terme l'execució de l’actuació proposada, d’acord amb les següents
DADES:
Cost total de l’actuació, sense IVA
Import de la subvenció
Percentatge de la subvenció sobre el cost
Altres subvencions demanades
Estat de l'actuació

10.010,00 €
6.006,00 €
60 %
Cap
Realitzada

QUART: Fer constar que l’Ajuntament NO ha demanat cap altra subvenció pel finançament de
l´actuació que s´ha descrit en el present acord.
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CINQUÈ. COMPROMETRE’S a finançar la part de l'actuació que no es cobreixi per
l'atorgament de la subvenció sol.licitada, a més d’acceptar i a sotmetre’s a les bases de la
convocatòria.
SISÈ: FACULTAR el Sr. alcalde president de la corporació, o persona en qui delegui, per a la
signatura de la documentació necessària per a dur a terme aquest acord.

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
6. APROVACIÓ DE L´AUTORITZACIÓ PER L´INICI DE LES OBRES PROMOGUDES PEL SR.
.../... AL C. TERRA ALTA, S/N. EXP. 4309440003-2020-0000136.
Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP. NÚM. 136/2020 A
PROMOTOR: SR. .../...
NIF: 39699699C
SITUACIÓ OBRES: C. Terra Alta, s/n
OBRES: 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. Ref./Prjte E-Distribucion 602.172.
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 03/06
/2020, es va atorgar llicència urbanística al senyor Xavier Sáncehz Treig per l´obertura d´una
rasa i estesa de rasa per la instal.lació d´una línia elèctrica subterrània de baixa tensió del
centre de transformació existent CT 65072, Prjte. E-Distribución 602.172, al solar situat al C.
Terra Alta, s/n de Móra la Nova
L’acord de concessió condicionà l´inici de les obres a la presentació del nomenament tècnic
següent:

Nomenament de facultatiu competent.

Mitjançant escrit núm. RE 1430, el promotor de l´obra va presentar davant l´Ajuntament la
documentació requerida, juntament amb l´acceptació de la gestió de runes de l’obra per un
gestor autoritzat.
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La documentació presentada ha estat verificada per l´arquitecta municipal mitjançant informe
de data de signatura digital 18/06/2020.
Procedeix, doncs, autoritzar l´inici de les obres promogudes pel senyor .../... , una vegada
completada la documentació requerida per l´execució de la llicència urbanística tramitada amb
l´expedient 136-2020 A.

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: INCORPORAR la documentació presentada pel titular de la llicencia, senyor .../... , a
l´expedient i CONSIDERAR COMPLERTA la condició imposada en l’ atorgament de la llicència
relativa a l'Exp. 136-2020 A, per l´obertura d´una rasa i estesa de rasa per la instal.lació d´una
línia elèctrica subterrània de baixa tensió del centre de transformació existent CT 65072, Prjte.
E-Distribución 602.172, al solar situat al C. Terra Alta, s
/n de Móra la Nova, podent-se INICIAR les obres autoritzades, sense més tràmit.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord a l’interessat, per llur 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.
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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

7. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONNEXIÓ D´UN
HABITATGE UNIFAMILIAR EN CONSTRUCCIÓ A LA XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM. EXP. 4309440003-2020-0000403.
Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP. NÚM. 403-2020 A.
PROMOTOR: SR. .../...
CIF: 47766080W
SITUACIÓ OBRES: Pl. Sant Jordi, núm. 9
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3030306CF0533A0001RB
OBRES: Connexió a la xarxa municipal de clavegueram d´un habitatge unifamiliar entre
mitgeres.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la petició formulada pels promotors de la
connexió a la xarxa municipal de clavegueram de locals i/o edificis i finques urbanes amb dret a
la prestació del servei, i que s´assenyalen en la part identificativa de l´expedient.
Vist el respectiu informe emes pels Serveis Tècnics Municipals, favorable a la concessió de
l´autorització per la connexió al servei municipal de clavegueram sol.licitat, i que consta a
l´expedient de referència.

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. 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR, la LLICÈNCIA PER ACTUACIONS A LA XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM, previ el pagament de les taxes i el dipòsit de les fiances que corresponguin,
si és el cas, d´acord amb el següent detall:
EXP

403/2020 A

TITULAR

Sr. .../...

SITUACIÓ

OBRES

HABITATGES I
/O LOCALS

Pl. Sant Jordi, 9

Nova
connexió

1 Habitatge
unifamiliar aïllat

TAXES
165,00 €

SEGON. La present llicència s´atorga sense perjudici de tercers i salvaguardant el dret de
propietat, condicionada al compliment de les següents CONDICIONS:
1a. Les obres s'executaran amb estricte respecte a les condicions imposades per l´informe
dels Serveis Tècnics Municipals d´aquest Ajuntament, i sota la supervisió de l´encarregat
del servei.
2n. En el cas de que sigui necessari dipositar una fiança com a garantia de la correcta
reposició del paviment del carrer afectat per la connexió, caldrà dipositar-la amb caràcter
PREVI a l´inici de les obres de connexió. Aquesta fiança serà retornada quan l'obra hagi
finalitzat i el Serveis Tècnics Municipals hagi informat favorablement la reposició del
paviment afectat per l´actuació.
3a. No es consentirà que siguin dipositats materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
En el cas de que sigui necessari tallar el trànsit del carrer afectat per l´obertura de
rasa i col.locació de la connexió, caldrà comunicar-ho, amb caràcter previ, al
Servei Municipal de Vigilants, per que disposin un pas alternatiu als possibles
vehicles afectats.
4a. En el cas d'habitatges de nova construcció, o en aquells que no existia
subministrament d'aigua potable, caldrà que es presenti la corresponent Cèdula
d'Habitabilitat de l'immoble en qüestió.
5a. Altres condicions sobre la llicència:

Es podran fer les obres, però la connexió caldrà esperar a realitzar-la una
vegada estiguin acabades les obres d´edificiació, a fi d'evitar vessaments de
residus líquids d'obra a la xarxa. Abans de tapar la rasa caldrà la verificació
prèvia del Cap de la Brigada Municipal d'Obres.

Règim de recursos:
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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. ATORGAMENT, SI ESCAU, D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES MAJORS. PROMOTOR: FRUITS
BANCALETS, SL. EXP. 4309440003-2020-0000210
Aprovat per unanimitat.

Fets
EXP. NÚM. 210-2020 A.
PROMOTOR: FRUITS BANCALETS, SL
CIF: B43957927
SITUACIÓ OBRES: Pda. Les Comes, Pol. 9, parc. 73
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43095A009000730000KT
OBRES: Construcció d´un cobert
En data 27/02/2020 i núm. RE 708 ha tingut entrada la sol·licitud de llicència urbanística per
l´execució d´obres de construcció d´un cobert la finca rústica situada a la Pda. Les Comes, al
Polígon 9, parc. 73 del TM de Móra la Nova, amb referència cadastral núm.
43095A009000730000KT. La petició s´ha presentant pel senyor .../... , degudament autoritzat i
en nom i representació del promotor de l´obra, FRUITS BANCALETS, SL, amb CIF
B43957927.
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat d´un projecte tècnic redactat per l´Enginyer Tècnic Agrícola i
Forestal de Catalunya, senyor .../... , de data 26/02/2020 i número visat 2020
/660030, i altra de documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’
expedient.
Posteriorment, s´ha completat la la documentació presentada inicialment amb la sol.licitud de
llicència am la presentació d´un Estudi d´Integració Paisatgística, i altra documentació que
consta relacionada en l´informe de l´Arquitecta Municipal.
L´Arquitecta Municipal, en data 11/06/2020, ha emès informe FAVORABLE amb les
consideracions següents:
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INFORME TÈCNIC

Document tècnic: Informe tècnic llicència d’obres
Promotor: Fruits Bancalets, SL
Emplaçament: polígon 9 parcel·la 73
EXP. 2020-210
Tècnic que subscriu: .../...
Antecedents
Segons sol·licitud les obres a realitzar són la construcció d’un cobert per a la custòdia de
maquinària agrícola i productes obtinguts de la collita al polígon 9, parcel·la 73 de Móra la Nova.
Documentació presentada:
Projecte Cobert per la custòdia de maquinària agrícola i productes obtinguts de la collita
al polígon 9, parcel·la 73 de Móra la Nova, visat pel Col·legi d’enginyers Tècnics
Agrícoles i Forestals de Catalunya amb el número 2020/660030 el 26/02/2020 i signat
per .../...
Autorització de representant per a tramitar la llicència a nom de .../...
Còpia de l’escriptura de Formalització de acuerdos solciales, cambio denominación y
modificación de objeto social de l’empresa
Estudi d’Integració paisatgística
Nomenament de coordinació de seguretat i salut signat per .../...
Nomenament de direcció de l’obra signat per .../...
Document d’acceptació de la gestió de runes, signat pel promotor i pel gestor autoritzat i
acreditació del pagament de la taxa

Fonaments de dret
1. Text refós de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Móra la Nova
(DOGC 4432 de 22/07/2005)
Classificació del sòl: no urbanitzable
Qualificació del sòl: Valor agrícola , Clau 15
Art. 287, la protecció de vies rurals s’estableix en 20 m i la protecció de les rieres i
torrents, en 30 m, ambdós del seu eix.
art. 289, reculades respecte als límits de la propietat, l’alçada de l’edifici.
Art 291, s’admet l’ús agrícola, com instal·lacions agrícoles.
art 293, alçada màxima 9 m

2. Pla territorial de les Terres de l’Ebre
Segons el pla territorial la finca està ubicada en un sòl de protecció preventiva.
Normes d’ordenació territorial
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L’article 2.11 estableix que el sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que
la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen
bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme
Article 2.14. Les activitats agràries en els espais oberts
1. El Pla reconeix les activitats agràries com a estratègiques per al futur de la
col·lectivitat social, en tant que garanteixen la producció d’aliments, ajuden a fixar
població en el territori i contribueixen a la preservació de la qualitat del paisatge. El Pla
admet el desenvolupament d’activitats agrícoles, ramaderes i silvícoles en els tres tipus
d’espais oberts que diferencia, amb les condicions que el mateix Pla estableix i sense
perjudici de les disposicions sectorials que siguin d’aplicació.
2. El Pla, mitjançant la definició del sistema d’espais oberts, exclou una part molt
majoritària del territori de qualsevol opció d’urbanització, i assegura així un espai per a
la producció agrària. D’altra banda, per tal de garantir l’evolució, modernització i
intensificació pròpia del sector de forma compatible amb una correcta inserció
territorial, el Pla estableix algunes condicions per a la implantació d’edificacions
derivades de les activitats agràries.
3. Quan es tracti d’edificacions aïllades que hagin de romandre indefinidament en
aquesta situació, el Pla exigeix que el projecte d’edificacions agràries incorpori un
estudi d’impacte i integració paisatgística en els termes que s’especifiquen a les
Directrius del paisatge.
[...]

3. DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme
Article 47, Règim d'ús del sòl no urbanitzable
[...]
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat
4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:
a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera,
d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies
d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen
les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos,
sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si
es duen a terme al lloc d'origen.
[...]

4. DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
Article 48, Construccions i instal·lacions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera o forestal
48.1 Als efectes del que estableix l'article 47.6.a) de la Llei d'urbanisme, es consideren
construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera o forestal:
a) Les construccions o instal·lacions destinades específicament a la criança d'animals o
bé al conreu d'espècies vegetals.
b) Les construccions destinades a la guarda de la maquinària i demés estris al servei
de les activitats forestals, de criança d'animals o de conreu d'espècies vegetals.
[...]
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5. DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística
Article 57, Sol·licituds
57.1 Les sol·licituds de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable
no delimitat, quan no requereixin l’aprovació d’un pla especial urbanístic o un projecte d’
actuació específica prèviament al seu atorgament, s’han de presentar amb la
documentació següent:
a) Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió
necessari que permeti apreciar-ne l’adequació als requisits exigits per la Llei d’
urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament
territorial, sectorial i urbanístic aplicables.
b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca
o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i
cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i
previstes.
c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de
connexió corresponents.
d) Projecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que
no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació
sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge, quan es tracti d’implantar noves obres
o d’ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general,
que superin els llindars que estableixen el planejament territorial i urbanístic o es
refereixin a altres actuacions en què el planejament esmentat requereix aquest estudi.
[...]
Article 59, Actuacions subjectes a l’informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme
59.1 S’ha de sol·licitar informe a la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui en el
procediment d’atorgament de les llicències urbanístiques relatives a:
[...]
c) La implantació d’obres pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general,
rústica i les ampliacions de les existents, si superen en conjunt els llindars que
estableixin el planejament territorial i l’urbanístic o, si no els estableixen, els següents:
500 m2 d’ocupació en planta, 1.000 m2 de sostre total o 10 m d’alçària.
[...]
Informe
Es tracta d’una finca arrendada destinada al conreu de la cirera.
Actualment en la finca hi ha un magatzem de 78 m2 (6x13m) i es pretén fer un cobert al costat
de l’edifici existent.
El cobert tindrà una coberta de xapa metàl·lica, de color terrós segons s’observa en l’estudi d’
impacte i d’integració paisatgística, de 12 m x 9 m, fent 108 m2, una coberta a un vessant amb
un pendent de l’11,5% i una alçada de 6 m com a màxim.
El projecte presentat i l’estudi d’integració paisatgística s’ajusten al planejament vigent.
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Conclusió
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE a la sol·licitud de la llicència urbanística per la construcció d’un
cobert per la custòdia de maquinària agrícola i productes obtinguts de la collita al polígon 9,
parcel·la 73 de Móra la Nova, segons el projecte visat pel Col·legi d’enginyers Tècnics
Agrícoles i Forestals de Catalunya amb el número 2020/660030, el 26/02/2020 i d’acord amb l’
Estudi d’integració paisatgística, ambdós signats per .../... .
La persona titular d’una llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’
administració atorgant una còpia de l’acta d’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.
Valoració
El pressupost d’execució material del projecte és de 12.467 €
El pressupost segons l’Ordenança fiscal núm. 051 és de: 108 m2 x 360,61 €/m2 x 0,3 =
11.683,44€
Pressupost de liquidació provisional ICIO: 12.467 €
Garantia per danys segons ordenança: 124,67 €
Móra la Nova, a data de la signatura electrònica
L’arquitecta municipal/signat el 11/06/2020

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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. CONCEDIR la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer, al promotor FRUITS BANCALET, SL , amb CIF B43957927, per l´execució de les obres
de construcció d´un cobert la finca rústica situada a la Pda. Les Comes, al Polígon 9, parc. 73
del TM de Móra la Nova, amb referència cadastral núm. 43095A009000730000KT, d´acord
amb projecte tècnic redactat per l´Enginyer Tècnic Agrícola i Forestal de Catalunya, senyor .../...
, de data 26/02/2020 i número visat 2020/660030.
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
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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.
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:

Cap.

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
TIPUS DE GRAVAMEN
ICIO A LIQUIDAR

12.467,00 €
2,3 %
286,74 €

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
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.
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IMPORT FIANÇA 1%

124,67 €

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:
IMPORT TAXA

10,00 €

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

9. APROVACIÓ DE LES APORTACIONS DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA A LA
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L´EMPLAÇAMENT DELS PARCS EÒLICS
ME00266_OTAATE20200052 – PARC EÒLIC “MUNTANYES DEL BURGANS 1” I
ME00266_OTAATE20200063 – PARC EÒLIC “MUNTANYES DEL BURGANS 2”.
Aprovat per unanimitat.

Fets
L´Oficina de Medi Ambient de les Terres de l´Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya va sol.licitar de l’Ajuntament de Móra la Nova, en relació als
expedients de consulta prèvia sobre la viabilitat de l´emplaçament dels parcs eòlics
ME00266_OTAATE20200052 – Parc eòlic “Muntanyes del Burgans 1” i
ME00266_OTAATE20200063 – Parc eòlic “Muntanyes del Burgans 2”, que fes les aportacions
oportunes en l’àmbit de les competències municipals, d´acord amb el previst a l´article 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 06/07/2020 han evacuat un
informe, que es transcriu integrament a continuació:
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INFORME TÈCNIC

Document tècnic: Informe tècnic sobre la viabilitat de l’emplaçament dels parcs eòlics
“Muntanyes del Burgans 1” “Muntanyes del Burgans” “La Talaia”
Emplaçament: Terme municipal de Móra la Nova
Tècnic que subscriu: .../...

Antecedents
L’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre ha sol·licitat consulta prèvia d’acord amb el
previst als articles 11.3 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’
emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, sobre la viabilitat de l’emplaçament
dels parcs eòlics següents:
Muntanyes del Burgans
La Talaia
Muntanyes del Burgans 1
Informe
Els parcs eòlics es situen en el terme de Tivissa però les línies d’evacuació aèries creuen el
terme municipal de Móra la Nova.
En el cas de la línia d’evacuació del parc eòlic Muntanyes de Burgans 1 passa per la zona est
del terme municipal, concretament per damunt de l’abocador, entre la línia de terme amb
Tivissa i el Coll de Sant Pau on hi ha l’ermita. En aquesta zona no afecta la zona lúdica de l’
ermita de Santa Pau on s’aplega bona part de la població en els actes que s’hi celebren.
En la zona propera al nord del terme municipal passa per la zona dels Plans i bastant proper a
la línia de terme, fins a arribar a la SET Aubals de Garcia.
En aquesta zona, tant la propera a l’ermita com en la zona nord, també hi ha una altra línia d’
alta tensió que creua el territori. Tot plegat, si s’executa la nova línia juntament amb l’existent,
finalment quedarà afectada bona part del territori de forma aleatòria el que perjudicaria el
paisatge i la seva integració.
Pel que fa a les línies d’evacuació dels parcs eòlics Muntanyes de Burgans i la Talaia, segons
la documentació presentada no s’observa que les diferents alternatives de les línies afectin el
terme municipal de Móra la Nova.
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Font: (1-Anexo-Planos-anteproyecto-PE-Muntanyes-del-Burgans-1)
Línies d’evacuació parc eòlic de Muntanyes de Burgans 1
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Font: (ME00266_OTAATE20200032_001_3_memoria) Diagnóstico territorial, alternativa y
anàlisis de los potenciales impactos, parque eólico burgans
Línies evacuació Muntanyes de Burgans

Font: (ME00266_OTAATE20200033_001_3_memòria), Diagnóstico territorial, alternativa y
anàlisis de los potenciales impactos, parque eólico la Talaia
Línies evacuació la Talaia
Conclusió
És pel que s’ha exposat anteriorment que com la línia d’evacuació del parc eòlic de Muntanyes
de Burgans 1, tot i que passa més cap a l’est de l’actual línia d’alta tensió, el seu traçat és
aleatori i no és paral·lel a la línia d’alta tensió existent, es considerà necessari al·legar el
següent:

Que la nova línia d’evacuació tingui un traçat paral·lel a l’existent amb la finalitat de no
perjudicar bona part del territori i facilitar la integració paisatgística.
I que es situï a la zona est respecte a l’existent amb la finalitat de passar per fora de la
zona lúdica de l’ermita de Sant Pau.

Per la documentació aportada, la resta de les línies d’evacuació no afecten el terme municipal i
no es considera que sigui necessària fer una al·legació a les propostes exposades.
Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
L’arquitecta municipal/signat digitalment en data 06/07/2020

Fonaments de dret
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions
Públiques.
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l´emergència
climàtica i l’impuls a les energies renovables.
El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades

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 06/07/2020, en relació als projectes ME00266_OTAATE20200052 – Parc eòlic
“Muntanyes del Burgans 1” i ME00266_OTAATE20200063 – Parc eòlic “Muntanyes del
Burgans 2, 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:
No aplica

10. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ D´UNA FIANÇA DIPOSITADA PER LA REPOSICIÓ
DEL PAVIMENT AFECTAT PER UNA CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM. EXP. 4309440003-2020-0000418
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vistes les sol·licituds de devolucions de les fiances dipositades en garantia de possibles
afectacions a la via pública per concessió de llicències urbanístiques, per actuacions a les
xarxes de clavegueram i per instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars.
Vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics Municipals en relació a les sol.
licituds de devolució formulades, els quals consten als respectius expedients.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP).
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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: AUTORITZAR la DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES dipositades en garantia de
possibles afectacions a la via pública per concessió de llicències urbanístiques, per actuacions
a les xarxes de clavegueram i per instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de
similars d’acord amb el següent:
SOL·LICITANT
Sra. M. del Carmen Luque
Medina

EXP
8/16 C

DESCRIPCIÓ
Connexió a la xarxa mpal. de
clavegueram

SITUACIÓ
C. Jaume Balmés i
Urpià, núm. 29

IMPORT
570,00 €

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

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

COVID 19
11. ACORD DE MANTENIR EL TANCAMENT DE LES PISCINES MUNCIPALS A CAUSA DEL
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 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 que implica un aforament molt reduït, per la qual cosa es fa inviable la seva
obertura.

Transcripció de l'acta número 2020-0000024 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: 14/07/2020, 14/07/2020

Cal tenir en compte que l'equip de govern mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 3 de juny de 2020 ja va suspendre l'obertura de les piscines. En els darrers dies s'ha
tornat a avaluar la possibilitat d'obrir-les, però davant dels fets del dia a dia en que es
produeixen contagis en poblacions properes, i amb mesures tant restrictives per a la seva
obertura, cal ser conscients del moment i prendre decisions.
Fonaments de dret
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local
S'ACORDA
PRIMER.- Mantenir durant tot l'estiu la suspensió de l'obertura de les piscines municipals.

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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