Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 33/2020 de data 02 de setembre de 2020
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Remei Nogués Pena
Dia: 2 de setembre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 21:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

Prèvia aprovació per UNANIMITAT de la incorporació per ugència dels punts 4, 6, i 7 de
l´Ordre del Dia, es pasen a deliberàció i votació tots els punts en ell inclosos.

ACORDS
SECREATRIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE L AJUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 32/2020
CELEBRADA EL DIA 26 D'AGOST DE 2020
Atès que amb anterioritat ha estat lliurada a tots els regidors còpia de l´acta de la sessió de la
Junta de Govern Local anterior, núm. 32/2020 i celebrada el dia 26/08/02020, la Presidència
demana als assistents si es dóna per aprovada o es formula qualsevol objecció contra la
mateixa, aprovantse per UNANIMITAT de tots els presents i sense cap esmena.

URBANISME
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´INFORME DE ROMPUDA FORESTAL DE LA PARCEL.LA
142 DEL POLÍGON 8 DE CADASTRE DE RÚSTICA. SOL.LICITANT: SR. .../... .
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S´aprova per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets
Es dona compte de la sol.licitud d´informe formulada pel Serveis Territorials de les Terres de
l´Ebre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en relació a l´Exp.
ROM30/012/2020, d’autorització de rompuda forestal per canvi d´ús demanada pel senyor
.../..., al polígon 8, parc. 142 de cadastre de rústica del terme municipal de Móra la Nova.
En data 24/08/2020 els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l´autorització
demanada, informe que es transcriu a continuació:
INFORME TÈCNIC

Document tècnic: Informe tècnic per a la rompuda forestal
Emplaçament: Parcel·la 142, polígon 8 del terme municipal de Móra la Nova
Tècnic que subscriu: .../...
En relació amb la rompuda de terrenys forestals per a canvi d’ús, a instància del Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre i d’
acord amb l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, s’emet el següent:
Antecedents
Segons la sol·licitud presentada la superfície de rompuda de terrenys forestals per a canvi d’ús
és de 80 m2. Aquests es dedicaran al conreu de noguers.
Fonaments de dret

1. El Text refós de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Móra la Nova
(DOGC 4432 de 22/07/2005) qualifica aquesta parcel·la com a sòl no urbanitzable, Valor
Agrícola, Clau, 15.
Aquest tipus de sòl és el destinat a l’ús agrícola de producció.
2. Segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament pel
Consell Executiu el 27 de juliol de 2010 (DOGC núm. 5696 de 19/08/2010), la parcel·la
està situada en un espai obert tipificat com sòl de protecció preventiva.

Conclusió
És pel que s’ha exposat que, en tot espai així qualificat, s’hi podran fer activitats agrícoles de
producció. No s’observa cap inconvenient a l’autorització sol·licitada.
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Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
L’arquitecta municipal/signat electrònicament en data 24/08/2020

Fonaments de dret

a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
d. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la
Nova.
e. Pla Territorial Parcial de les Terres de l´Ebre
f. 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: Informar FAVORABLEMENT la petició formulada pel senyor senyor .../... davant els
STTE del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per l´autorització de
rompuda forestal per canvi d´ús, al polígon 8, parc. 142 de cadastre de rústica del terme
municipal de Móra la Nova, d´acord amb l’Exp. ROM30/012/2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord als STTE del Departament d´ Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, pel seu coneixement i efectes oportuns.

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

OBRES MUNICIPALS
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DE DIRECCIÓ D´OBRA I DE LA
COORDINACIÓ DE SEGUERTAT I SALUT DE L´OBRA “SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DE
LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS DE MÓRA LA NOVA”.
S´aprova per UNANIMITAT de tots els presents.
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Fets
Atesa la tramitació de l’expedient per la contractació mixta de subministrament i d’execució de
les obres de substitució del parquet de la pista esportiva del pavelló d’esports de Móra la Nova,
cal formalitzar la designació de la direcció de l´obra i de la coordianció de la seguretat i salut de
l´actuació per poder iniciar l’execució de l´actuació.

Fonaments de dret
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 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.
Decret 179/1955, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya
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. NOMENAR la direcció tècnica de l´obra “Substitució del parquet de la pista esportiva
del pavelló d’esports de Móra la Nova”, i designar a l´arquitecta municipal, senyora Rosa Poyo
Perelló, com a Directora d´obra i com a Coordinadora de la seguretat i salut de la mateixa, amb
el títol professional d´ARQUITECTA.
SEGON. NOTIFIQUI’S a l’interessat el nomenament pel 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.
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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

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’ACTUACIÓ
“SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DE LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D´ESPORTS DE
MÓRA LA NOVA”.
S´aprova per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets

Es dóna compte del Pla de seguretat i salut de l'obra “Substitució del parquet de la pista
esportiva del Pavelló d´Esports de Móra la Nova”, que ha estat presentat per l´empresa
adjudicatària de la mateixa DECORESPORT, S.A, amb NIF A-08813743, en data 01/09/2020 i
núm. RE 2580-2020.
L´Arquitecta Tècnica, senyora .../..., ha emes informe favorable per l'aprovació del Pla de
seguretat i salut en data d´avui, dia 02/09/2020.

Fonaments de dret

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).
Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.
Llei 39/2015, d’1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
RD 1627/1997, de 24 d´octubre, pel qual s´estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obrs de construcció.
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya
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:
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PRIMER. APROVAR el PLA DE SEGURETAT I SALUT de l’obra de “Substitució del parquet de
la pista esportiva del Pavelló d´Esports de Móra la Nova”, que ha estat presentat per l´empresa
DECORESPORT, S.A, amb NIF A-08813743, adjudicatària de les obres.
SEGON. NOTIFICAR el present acord a DECORESPORT, SA pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

ACTIVITATS AMBIENTALS
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE TAXES EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT
NÚM. 425-2020 A SOBRE PREVENCIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS AMBIENTALS NO
SOTMESES A INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.
S´aprova per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets
EXP: 425-2020 Actio
DECLARANT: Sra. .../...
NIE: .../...
ACTIVITAT: Fruiteria
SITUACIÓ: .../...
REF. CADASTRAL: 2727919CF0522F0001EZ
RÈGIM: INNÒCUA – RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D´ACTIVITATS AMBIENTALS NO
SOTMESES A INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA – DECLARACIÓ RESPONSABLE.
El senyor .../..., amb DNI núm. .../..., actuant en nom i representació de la senyora .../..., amb
NIE .../..., va comunicar una DECLARACIÓ RESPONSABLE D´OBERTURA, en data
04/05/2020 i núm. RE 1256, l´inici de l´activitat innòcua dedicada a FRUITERIA, al local del C.
Major, núm. 74, Baix de Móra la Nova.
A la declaració s’hi adjuntava la documentació següent:
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Declaració responsable d’obertura de l’activitat, signada per l’interessat
Autorització de la representació
Certificat tècnic per la posada en funcionament d’activitat, o modificació substancial,
sotmesa a Declaració responsable, signada per l’arquitecte .../... .

Els Serveis Tècnics Municipals, en data 10/08/2020, van informar favorablement la
documentació presentada, i per tant, que es podia exercir l´activitat des de la data de
comunicació a l´Ajuntament.

Fonaments de dret

a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
e. Planejament general vigent: Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament
urbanístic de Móra la Nova.
f. LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica.
g. Ordenança fiscal núm. 06T, reguladora de la taxa per expedició de documents i
tramitació d´expedients administratius.
h. 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: Donar per FORMALITZADA la DECLARACIÓ RESPONSABLE D´OBERTURA per
l´inici d´una activitat innòcua dedicada a FRUITERIA, a nom de la senyora .../..., amb NIE .../...,
al local de la planta baixa de l’edifici del C. Major, núm. 74 de Móra la Nova.
SEGON: APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals, per la tramitació i
formalització de comunicacions de les activitats NO sotmeses al règim d'intervenció integral de
l'administració ambiental, xifrada en CENT EUROS (100,00 €)
TERCER: NOTIFICAR a la persona interessada aquest acord, i al serveis municipals
d´intervenció per al seu coneixement i efectes

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, 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.

HISENDA
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS NÚM. 016/20SER DE
DATA 02/09/2020
S´aprova per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 31 d'agost i
el 2 de setembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de serveis:
Vist el pressupost núm. 20//00262, RE 4309440003-1-2020-002598-1, dels senyors
Decoresport, SA, pel servei de marcatge d'escut a la pista del pavelló d'esports, per import de
2.625,70 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. 2020/16, RE 4309440003-1-2020-002599-1, del senyor .../..., pel servei
de pintura del local de ràdio Móra la Nova, per import de 1.097,94 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 espanyol 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:
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PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. 20//00262 dels senyors Decoresport, SA amb CIF
A08813743, autoritzar i disposar l’import de 2.625,70 euros (IVA inclòs), a costa de la partida
pressupostària habilitada per tal efecte.
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 2020/16 del senyor Jesús González Zurita amb NIF
77834046E, autoritzar i disposar l’import de 1.097,94 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:05/3331/21200/01.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord 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

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS - ESCOMBRARIES
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REORDENACIÓ DE L´ILLA DE CONTENIDORS
EXISTENTS AL C. ROMANI.
S´aprova per UNANIMITAT de tots els presents.
Fets:
Per part del Regidor de Medi Ambient es dona compte de la problemàtica sorgida durant
aquests mesos d´estiu amb els contenidors d´escombraries situats al C. Romani núm. 4, que
donen serveis a diversos usuaris de la zona, i també al supermercat Esclat, fet que ha provoca
que des d’aquest establiment comercial hagués realitzat una petició formal a l´Ajuntament per
augmentar la dotació de contenidors existent en aquella ubicació.
Durant aquestes darreres setmanes els contenidors han estat saturats dificultant que el
supermercat Esclat pogués dipositar-hi les escombraries que genera diàriament en quantitats
importants.
Aquesta situació ha fet considerar a l’Ajuntament que s´ha de donar un servei individualitzat al
supermercat Esclat facilitant la instal.lació dels contenidors d´escombraries que siguin
necessaris per a que diàriament pugui gestionar els residus que genera.
Fonaments de Dret:

a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
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b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. 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.

Per tot l´exposat, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT de tots els seus membres,
ACORDA
PRIMER. APROVAR l’eliminació de l´actual l´illa de contenidors d’escombraries situada al C.
Romaní, 4 de Móra la Nova, i situar una nova bateria d´aquests elements dins del recinte del
pàrquing del supermercat Esclat per a que donin servei, de forma individualitzada, a
l´establiment comercial en les diferents fraccions de rebuig, orgànica, cartró i vidre.
SEGON. Informar als usuaris de l´actual illa de contenidors del C. Ramaní, 4 sobre la
reordenació aprovada, i de la situació dels contenidors d´escombaries on podran dipositar els
residus que generen a partir d´ara.

Secretari acctal.

Alcalde President

Remei Nogués Pena

Francesc Xavier Moliné Rovira
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