Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 47/2020 de data 9 de desembre de 2020. Telemàtica via
skype.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 9 de desembre de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:00
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió dels punts 2 a 4 del l'ordre del dia es
passen a la seva deliberació i votació.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 46/2020 DE DATA 2 DE
DESEMBRE DE 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE.
Aprovat per unanimitat.

URBANISME/ MEDI AMBIENT
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´AUTORITZACIÓ PER L´INICI DE LES OBRES.
PROMOTORS: SRS. .../... I .../.... EXP. 4309440003-2020-0000878.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
EXP. NÚM. 878-2020 A.
PROMOTOR: Srs. .../... i .../...
NIF: .../... i .../..., respectivament
SITUACIÓ OBRES: .../...
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2826209CF0522F0001FZ
OBRES: Reforma interior d´un habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 11/11
/2020, es va atorgar llicència urbanística als senyors .../... i .../... per l’execució d´obres de
reforma unifamiliar entre mitgeres, situat al .../... de Móra la Nova
L’acord de concessió condicionava l´inici de les obres a la presentació de la documentació
següent:

Full d’assumeix de direcció de l’execució, signat i visat per tècnic competent.
Designació de coordinació de seguretat.
Full estadístic de la construcció

En data 19/11/2020, i núm. RE 4447, els promotors de l´obra van presentar davant
l´Ajuntament la documentació requerida, la qual ha estat verificada FAVORABLMENT per
l´arquitecta municipal, mitjançant informe de data de signatura digital 03/12/2020, que consta a
l´expedient.
Procedeix, doncs, autoritzar l´inici de les obres promogudes pels senyors .../... i .../..., una
vegada completada la documentació requerida en la llicència urbanística tramitada amb núm.
d´expedient 878-2020 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)
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a. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la
Nova.
j. Ordenança fiscal núm. 05I, Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l’Ajuntament de Móra la Nova
k. 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 pels titulars de la llicencia d´urbanística,
senyors .../... i .../..., a l´expedient 878-2020 A i CONSIDERAR COMPLIDA la condició
imposada en l’acord d´atorgament de l´esmentada llicència urbanística per la reforma d´un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al .../... de Móra la Nova, AUTORITZANT-SE l´inici
de les obres 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.
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

SUBVENCIONS
3. CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I EL
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE PER A LA POTENCIACIÓ DE L'ACTIVITAT
FIRAL I DEL PAVELLÓ FIRAL 1 D’OCTUBRE DEL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA,
ANUALITAT 2020.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 03/12/2020 es rep escrit del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre referent a la
proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre per a la potenciació de l'activitat firal i del pavelló firal 1 d’octubre del
municipi de Móra la Nova.
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L’Ajuntament de Móra la Nova és titular de l’equipament “Pavelló Firal 1 d’octubre de Móra la
Nova”, destinat a la celebració de Fires i Mostres, amb la finalitat de afavorir el
desenvolupament econòmic i comercial de la població.
El Consell Comarcal disposa d’una àrea de promoció econòmica, la finalitat de la qual és
assessorar, promoure i gestionar iniciatives per al desenvolupament econòmic de la comarca i
necessita d’un espai dotat de totes les prestacions necessàries per a acomplir els seus
objectius.
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre vol col·laborar en la potenciació de les activitats de
caire firal, de promoció turística i altres que comporti la diversificació de l’activitat econòmica a
la comarca de la Ribera d’Ebre
Respecte a les Fires organitzades per l'Ajuntament de Móra la Nova, com la Fira Intercomarcal
de l’Oli (FIO) i productes locals, aquest es compromet a facilitar de forma gratuïta al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre un espai per a la promoció turística i econòmica de la comarca.
L’Ajuntament de Móra la Nova concedirà al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre l’autorització
per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal 1 d’Octubre de forma gratuïta quan
aquest organitzi qualsevol certamen o acte que tingui com objectiu la promoció de l’activitat
dels diferents sectors econòmics de la comarca. En aquest sentit l’ajuntament vetllarà per
facilitar les dates i hores que de forma consensuada ambdues parts acordin per a la realització
dels actes esmentats.
L’Ajuntament de Móra la Nova s’obliga a fer difusió de la col·laboració del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre a través dels mitjans de difusió habituals juntament amb el seu logotip.
Per a la consecució i la realització de les accions esmentades, el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre es compromet a fer una aportació econòmica anual de 14.500 euros
Aquest conveni tindrà una durada d’un any i començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2020
i es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de 2020.

Fonaments de dret
Decret 179/1955, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya en el sentit de que mitjançant la figura del conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre els ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o el desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre per a la potenciació de l'activitat firal i del pavelló firal 1 d’octubre del municipi de Móra la
Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Móra la Nova i el Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre per a la potenciació de l'activitat firal i del pavelló firal 1 d’octubre
del municipi de Móra la Nova.
SEGON: Notificar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns.
TERCER. Facultar a l’Alcalde per la signatura del citat Conveni.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació

CONTRACTACIÓ
4. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PRESSUPOSTOS DE SERVEIS NÚM. 26/20SER
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 2 i el 9 de
desembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de serveis:
Vist el pressupost núm. P20729, RE 4309440003-1-2020-004770-1, dels senyors Xarxes de
l'Ebre Internet i Comunicacions, per l'ampliació de la cobertura wifi de l'Ateneu, per import de
320,65 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.
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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:
PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. P20729 dels senyors Xarxes de l'Ebre Internet i
Comunicació amb CIF B66222555, autoritzar i disposar l’import de 320,65 euros (IVA inclòs), a
càrrec de la partida 2020:05/3331/22200/01.
SEGON.- 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

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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