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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 26/2020 de data 15 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: 15 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 incorporació per urgència dels punts 3 a 7 de 

l'ordre del dia es passen a la seva deliberació i votació. 

 

 
ACORDS 

 
SECRETARIA 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN Nº 24/2020 DE DATA 8 DE JULIOL 

DE 2020 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 25/2020 DE DATA 10 DE 

JULIOL DE 2020 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
CONTRACTACIÓ 
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3. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 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. 

 
 
 

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 

D a t a 

d'entrada 

H o r a 

d'entrada 

Registre 

d'entrada 

APPFI G43683523 17/06/2020 21:07:01 
4309440003-1-2020- 

001743-2 

 

 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de criteris de valoració automàtica obtenint- 

se el següent resultat: 

 

EMPRESA APPFI 

Reducció del termini d’execució 15 punts 

Criteri econòmic -30 PUNTS- 50 punts 

Oferta econòmica 30.080,80€ 

Baixa 0€ 

VALORACIÓ TOTAL PUNTS AUTOMÀTICS PER EMPRESA 65 punts 
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D’acord amb el contingut de la valoració efectuada, la relació classificada, per ordre decreixent, 

de les proposicions presentades es mostra seguidament: 

 
 

Núm. 
 

Empresa 
Puntuació criteris 

automàtics 

 

Puntuació total 

1 APPFI 65 65 

 
En data 10/07/2020, RE nº 2029/2020, l’empresa AS.PRES.PATRI.FERROVIAR A. 

FERROCARRIL., ha donat compliment al requeriment de documentació efectuat en el moment 

de l’adjudicació provisional i ha aportat la documentació relativa a: 

 
 

Autorització a l’Ajuntament de Móra la Nova per comprovar el fet d’estar al corrent de les 

obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Feta la comprovació per l’Ajuntament en 

resulten certificats positius d’estar al corrent tant de l’AEAT com de Seguretat Social. 

Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional 

o tècnica. 

 
 
 
 

 
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. 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT, a l’empresa licitadora, ASSOCIACIÓ 

PRESERVACIÓ PATRIMONI FERROVIAR A.FERROCARRIL 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.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 

expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’ 

article 198 de la LCSP. 

 
TERCER Notificar aquest acord a l’empresa ASSOCIACIÓ PRESERVACIÓ PATRIMONI 

FERROVIAR A.FERROCARRIL amb CIF G43683523, juntament amb els plecs de clàusules de 

la licitació. 

 
QUART. Notificar aquest acord a la resta de licitadors que han participat en la licitació. 

 
CINQUÈ. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’ 

article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant web https://pdc. 

diputaciodetarragona.cat/moranova/pdc/. 

 

 
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 

 
 

4. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 012/20A, JGL 15/07/20 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. 2000-0324, RE 2017, dels senyors ambient Servei, SL, pel tractament 

de neteja i desinfecció Legionel·la Mas de la Coixa, per import de 490,05 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. 
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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. 2000-0324 dels senyors Ambient Servei, SL amb CIF 

B43120534, per import de 490,05 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:14/4321/21300 

/00. 

 

 
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 

 
 

5. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 012/20B, JGL 15/07/20 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. OF201994, RE 2050, dels senyors Etecnic Movilitat Eléctrica, SRL, pel 

software Etecnic Smart Manager, per import de 392,04 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. 
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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. OF201994 dels senyors Etecnic Movilitat Eléctrica, 

SRL amb CIF B55667562, per import de 392,04 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020: 

01/170/64000/01. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 

termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
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 

 

 
URBANISME 

 

6. ATORGAMENT D´UNA LLICÈNCIA D´OBRES MAJORS. PROMOTOR: PIJURO, SL. EXP. 

4309440003-2020-0000548 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
EXP. NÚM. 548-2020 A. 

PROMOTOR: PIJURO, SL 

CIF: B43825496 

SITUACIÓ OBRES: C. Major, 78 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 2727921CF0522F0001JZ 

OBRES: Reforma d´un edifici entre mitgeres per destinar-lo a magatzem de planta baixa. 
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En data 09/07/2020 i núm. RE 2027 ha tingut entrada la sol·licitud de llicència urbanística per 

l´execució d´obres de reforma d´un edifici entre mitgeres per destinar-lo a magatzem de planta 

baixa, al C. Major, núm. 78 d´aquesta població, amb referència cadastral núm. 

2727921CF0522F0001JZ. La petició s´ha presentant pel senyor .../... , degudament autoritzat i 

en nom i representació del promotor de l´obra, PIJURO, SL, amb CIF B43825496. 

 
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat d’una memòria tècnica redactada per l’arquitecte tècnic, 

senyor .../... , de data Febrer/2020 i altra de documentació exigida per la normativa aplicable, i 

l´acceptació de la gestió de residus de la construcció per un gestor autoritzat, segons consta a 

l’expedient. 

 
L´Arquitecta Municipal, en data 13/07/2020, ha emès informe FAVORABLE amb les 

consideracions següents: 

 
INFORME TÈCNIC 

 
Document tècnic: Informe tècnic llicència d’obres 

Promotor: Pujuro, SL 

Emplaçament: C. Major, 78 

EXP. 2020-548 

Tècnic que subscriu: .../... 

 

 
Antecedents 

Segons sol·licitud les obres a realitzar són la reforma de l’edifici entre mitgeres ubicat al carrer 

Major, 78 de Móra la Nova per a destinar-lo a magatzem de planta baixa 

 
Documentació presentada: 

 
Memòria tècnica per reformar un edifici entre mitgeres destinat a magatzem en planta 

baixa signat Per l’arquitecte tècnic .../... . 

Assumeix de Direcció i Direcció d’execució d’obra visat pel CAATEET amb el número 

E20-00901 el 27/02/2020 i signat per .../... . 

Documentació d’acceptació de residus de la construcció per gestor autoritzat. 

 

 
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: urbà 

Qualificació del sòl: Casc antic, subzona II, Clau 5b 

alçada màxima edificable: 9 m, PB+2PP 

alçada mínima planta baixa si no es destina a habitatge: 3 

Art. 197.a: pendent d ela coberta màxim 30% 
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Art. 199, Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de ser revocades i pintades, o 

aplacades de plaques de fibrociment o metàl·liques o d’altres elements que siguin 

estimats favorablement per l’ajuntament. 

 

 
2. Segons el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, en l’article 37.3 s’estableix que 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. 

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 de la persona titular de la llicència urbanística. 

 
 

Informe 

Es tracta de la reforma de l’edifici entre mitgeres situat al carrer Major, 78 per a destinar-lo a 

magatzem en planta baixa. 

La coberta és inclinada, de teula, a dos vessants i carener paral·lel a façana. 

En la part posterior hi ha un pati que correspon a la zona no edificable. 

La superfície actual de l’edifici és de 124,15 m2 i un cop realitzades les obres quedarà de 38,70 

m2. La superfície construïda total d’actuació és de 85,45 m2. 

El pressupost d’execució material del projecte és de 10.000 € 

El projecte presentat s’ajusta al planejament vigent. 

En tractar-se d’una obra és necessari presentar el pla de seguretat i salut i la designació del 

coordinador de seguretat i salut signat per tècnic competent. 

 
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 les obres exposades en 

la “Memòria tècnica per reformar un edifici entre mitgeres destinat a magatzem en planta baixa” 

signat per l’arquitecte tècnic .../... 

No es podran començar les obres fins que no es presenti la següent documentació: 

 
L’acta d’aprovació del pla de seguretat i salut i designació del coordinador de seguretat i 

salut signat per tècnic competent. 

Full estadístic de la construcció 

 
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 10.000 €. 

Pressupost segons l’Ordenança fiscal núm. 051 és de 38,74m2 x 360,61 €/m2 x 0,45= 6.286,51 

€. 

84,45 m2 x 360,61 €/m2 x 0,30= 9.136,05€. 

Pressupost de liquidació provisional ICIO: 15.422,56 €. 

Garantia per danys segons ordenança: 154 €. 
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Móra la Nova, a data de la signatura electrònica 

L’arquitecta municipal/signat digitalment en data 13/07/2020 

El secretari-interventor en data 15/07/2020, ha emes informe jurídic FAVORABLE a la 

concessió de la llicència urbanística. 

 
 

 
Fonaments de dret 

 

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

(TRLU) 

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

de maig (RPLU) 

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

(ROAS) 

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

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

construcció de Catalunya (PROGROC) 

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

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

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

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

públiques (LPACAP) 

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

Nova. 

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

Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades. 

 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

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

tercer, al promotor PIJURO,SL , amb CIF B43825496, per l´execució de les obres de reforma 

d´un edifici entre mitgeres per destinar-lo a magatzem de planta baixa, situat al C. Major, núm. 

78 d´aquesta població, amb referència cadastral núm. 2727921CF0522F0001JZ, d´acord amb 

memòria tècnica redactada per l’arquitecte tècnic, senyor Carlos Trinchan Viñes, de data Febrer 

/2020. 

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

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

anivellats i aplomats. 

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

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

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

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

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

d'advertiment al públic. 

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

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

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

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

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

guarniments públics. 

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

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

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

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

reglamentària fossa sèptica. 

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

canonada adossada a la façana amb conducció SOTA LA VORERA. 

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

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

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

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

present llicència concedida. 

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

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

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

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

referència en la base 9a. 

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

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

facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del Certificat final d´obres expedit per 

aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per 

executar-les, les còpies de l´acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la 

Declaració responsable corresponent del titular de la llicència urbanística. 

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. 
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154,22 € IMPORT FIANÇA 1% 

10,00 € IMPORT TAXA 

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: 

 
No es podran començar les obres fins que no es presenti la següent 

documentació: 

 

L’acta d’aprovació del pla de seguretat i salut i designació del coordinador 

de seguretat i salut signat per tècnic competent. 

Full estadístic de la construcció 

 

 
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 15.422,56 € 

TIPUS DE GRAVAMEN 2,3 % 

ICIO A LIQUIDAR 354,72 € 

 
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. 

 

 

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: 
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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 

 

 
SUBVENCIONS 

 

7. APROVACIÓ, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

PER RESTABLIR BENS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS 

METEOROLÒGICS, EXERCICI 2020 – PROGRAMA A. 

 
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, 

aprovades per la Diputació de Tarragona, per una línia de subvencions destinada a despeses 

d’inversió o de reparació dels danys produïts per alteracions climatològiques i/o catàstrofes 

naturals que s´hagin de portar a terme per restablir els serveis i bens afectats, amb la finalitat 

de garantir la prestació del serveis de titularitat municipal. 

 
Atès que dia 22/10/2019 es va produir al municipi de Móra la Nova un episodi de pluja 

important, amb una intensitat forta, amb quantitats superiors a 20 mm en 30 minuts, segons es 

pot comprovar en l´informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya d´acord amb les dades 

obtingudes a l´estació metereològica més propera al nostre terme municipal. 

 
Atès que desprès d´aquell episodi de forta pluja el Camí del Cementiri va quedar bastant 

deteriorat i en alguns trams concrets es van produir uns desperfectes molt importants, es va 

redactar un projecte tècnic per la seva reparació, per part de l´arquitecte tècnic, senyor Jordi 

Sasplugas Deu, anomenat “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI”, amb un pressupost 

d’execució per contracta de VINT-I-QUATRE MIL VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS (24.027,90 €). 
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Atès que l’actuació descrita pot ser objecte d´una subvenció dins del programa per finançar 

actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meterològics. 

 
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. 

 
 

S'ACORDA 

 
PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional per 

fenòmens meteorològics per fer front a les despeses de l´actuació “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ 

DEL  CEMENTIRI”,  redactat  per  l´arquitecte  tècnic,  senyor  .../... ,  amb un 

pressupost d’execució per contracta de VINT-I-QUATRE MIL VINT-I-SET EUROS AMB 

NORANTA CÈNTIMS (24.027,90 €) i una petició de subvenció per import de 22.826,50 €, 

corresponent al 95% del pressupost, d´acord amb el següent finançament: 

 

PRESSUPOST FONS PROPIS 5% SUBV. DIPUTACIÓ 95% 

24.027,90 € 1.201,40 € 22.826,50 € 

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

petició aprovada. 

 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


