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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 02/2021, a celebrar el dia 28/01/2021.
Telemàtica via LOCALRET MEET
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 28 de gener de 2021
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:15
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC - AM)
Sra. Maria Font Vallespí (ERC - AM)
Sra. M.Carmen Rios Moreno (JUNTS)
Sr Marc Fontanet Giné (JUNTS)
Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - CP)
Sr. Jordi López Leor (PSC - CP)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, NÚM. 09/2020, CELEBRADA EL DIA 17/12/2020. PRESENCIAL AMB
PROTOCOL DE PREVENCIÓ.
Aprovada l'acta per unanimitat

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI I
URGENT CELEBRADA EL DIA 20/01/2021. PRESENCIAL
Aprovada l'acta per unanimitat
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URBANISME
3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA PER L´AMPLIACIÓ I
MILLORA DE LA VIALITAT AL POLÍGON INDUSTRIAL “PDA. AUBALS”.
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Aprovat per unanimitat

Fets
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió ordinària celebrada el dia 30/04/2020, va
aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Móra
la Nova per l´AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA VIALITAT AL POLÍGON INDUSTRIAL “PDA.
AUBALS”, Exp. 4309440003-2019-0000374.
L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d´UN MES, i tal
efecte es va publicar anunci sobre l’aprovació de l'esmentat acord al BOPT del dia 08-07-2020
amb CVE 2020-04138, al Diari El Punt Avui del dia 02/07/2020, al tauló d'edictes municipal i i a
la plataforma e-Tauler amb seu a la web municipal www.moralanova.cat.
Es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit de la
modificació que es vol portar a terme i es van demanar els informes sectorials als organismes
afectats per raó de les seves competències.
Finalitzat els terminis legalment establerts d´audiència als municipis veïns i d´informació pública
general, NO s´ha formular al.legacions ni suggeriments, d´acord amb el contingut del certificat
del resultat de la informació pública que consta a l´expedient.
No hi ha procés d’avaluació ambiental en aquest procediment
S’han rebut els informes sectorials demanats, els quals consten a l´expedient, tots ells en sentit
favorable.
En data 04/01/2021 els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l´aprovació
provisional pel Ple Municipal, informe que transcrit literalment diu:
INFORME TÈCNIC
Document tècnic: Informe tècnic sobre les al·legacions presentades a la modificació puntual
de les NSP polígon Aubals
Emplaçament: Zona de sòl no urbanitzable al polígon dels Aubals de Móra la Nova
Tècnic que subscriu: Rosa M. Poyo Perelló
Antecedents
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El 21 de maig de 2019 l’empresa Bon Preu, SAU, va instar l’inici de la tramitació d´una
modificació de les Normes Subsidiàries de Móra la Nova a l’efecte de transformar part de les
parcel·les amb referència cadastral 43095A002000140000KF, 43095A002000660000KW i
43095A002000650000KH, actualment qualificades com a sòl no urbanitzable, rústic, a sòl urbà
no consolidat.
El 28 d’abril de 2020, Comissió Informativa Técnica i Especial de Comptes va aprovar
inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries per relativa a la millora de la
vialitat del Polígon Industrial “Pda. Aubals” de Móra la Nova, d´acord amb el document tècnic
signat en data 30/09/2019, per l´arquitecte Albert Celma Pérez, obrir un període d’informació
pública, concedir audiència als municipis limítrofs, i sol·licitar els informes preceptius als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Informe
Els informes rebuts dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials s’han
emès en el sentit següent:
El Departament d’empresa i Coneixement de la Direcció General de Comerç ha emès
informe favorable a la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament
(NSP) per l'ampliació i millora de la vialitat al Polígon industrial “PDA. Aubals” del terme
municipal de Móra la Nova.
A més es fa constar que aquest MEC no singular no pot ampliar la seva superfície de
venda, sens perjudici de l’establert en la Disposició Addicional onzena del Decret Llei 1
/2009 on es determina que els establiments comercials “amb anterioritat a l'entrada en
vigor d'aquest decret llei mantenen els drets pel que fa al canvi de titular, sempre que
es respectin les característiques de la pròpia llicència”
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya exposa que no hi ha afectació a cap
jaciment paleontològic o punt d’interès geològic conegut i no és necessari l’elaboració d’
un estudi de riscos geològics complementari.
L’Agencia Catalana de l’Aigua ha emès informe en relació amb els terrenys de DPH,
abastament d’aigua, sanejament i inundabilitat, concloent que no afecta cap d’aquests
paràmetres.
Pel que fa al drenatge superficial caldrà preveure un sistema urbà de drenatge
sostenible i disposar, prèviament als seus punts d’abocament, dels elements i
estructures adients per retenir flotants, sòlids arrossegats i lixiviats urbans, que són
mobilitzats de les zones pavimentades per les aigües de pluja. Així com, les estructures
d’entrega adients per dissipar l’energia de l’aigua.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha emès informe
favorable i caldrà comprovar si la séquia que discorre per la finca objecte d'informe
encara dona servei a finques veïnes, i, en cas afirmatiu, caldrà mantenir i preservar
aquest servei.
El Departament de Cultura conclou que de l’estudi de la documentació facilitada i de la
consulta a la Carta Arqueològica de la Ribera d’Ebre, municipi de Móra la Nova, el
projecte no afecta cap jaciment arqueològic documentat ni conegut.
Si en el decurs de possibles treballs vinculats a la Modificació proposada es posa de
manifest l’existència de restes arqueològiques, s’aturaran les obres en els punts
afectats i no es podran continuar fins a la seva completa excavació, documentació i si
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escau recuperació, d’acord amb el que disposa la Llei 9/93, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat conclou que aquesta no comporta cap
problema ambiental significatiu més enllà dels que es varen valorar i per tant, resta
subjecte a les consideracions que estableixi l’òrgan substantiu per raó de la matèria.
El departament SAT, Explotació de carreteres exposa que no afecta cap carretera de la
xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona.
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat conclou que res no s’oposa a l’
aprovació de la Modificació puntual de les NSP de Móra la Nova per l’ampliació i millora
de la vialitat al Polígon Industrial “Pda. Aubals”.
S’ha donat audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb els de la
modificació del pla, els quals passat el termini establert no s’han pronunciat.
El secretari interventor de l’Ajuntament ha certificat, en data 20/12/2020, que una vegada
finalitzat el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. i/o suggeriments.
Conclusió
D’acord amb el que s’ha exposat es conclou que no hi ha hagut al·legacions i es pot seguir
amb l’aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament per l´ampliació i millora de la vialitat al Polígon Ind. “Pda. Aubals”, Exp. núm.
4309440003-2019-0000374 i, posteriorment, enviar l’expedient a la Comissió d’Urbanisme per
al tràmit d’aprovació definitiva.
Documentació mínima a adjuntar per enviar a la CTUTE és la següent:
Document aprovat inicialment diligenciat
Acord de l’aprovació inicial
Justificació tràmits informació pública
Certificat amb el resultat de la informació pública
Document aprovat provisionalment diligenciat
Acord d’aprovació provisional
Fitxers en suport editable diligenciats els quals han d’incloure la documentació de l’
estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) segons l’ORDRE TES/195/2019,
de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.
Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
L’arquitecta municipal/signat digitalment en data 04/01/2021
En data 14/01/2021 els Serveis Tècnics Municipals han informat novament, fruit de la recepció
a l’Ajuntament, en data 13/01/2021, d’un informe del Departament d’Empresa i Coneixement
signat pel Sr. Eduard Mallén Barberá, Cap de la Secció de Seguretat Industrial, Energia,
Activitats Radioactives i Extractives en data 11/01/2021. En l’informe dels Serveis Tècnics
Municipal es conclou que:
“Caldrà donar trasllat al promotor de la Modificació puntual i sol·licitar que facin les
adequacions necessàries, si s’escau, d’acord amb l’informe emès, i que es pronunciïn
sobre si es tracta d’un canvi substancial, sent necessari el seu pronunciament abans de
fer l’aprovació provisional.”
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En data 18/01/2021 s’ha donat trasllat al promotor de la modificació puntual el qual ha donat
compliment al requeriment efectuat per l’Ajuntament mitjançant informe del Sr. Albert Celma
Pérez, de data 20/01/2020 i RE nº 4309440003-1-2021-000198-1.

En data 21/01/2021 el secretari-interventor ha emès informe previ a l´aprovació provisional de
la modificació de les NNSS en tràmit i el procediment a seguir.
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Fonaments de dret
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, correspon al Ple l’
aprovació inicial de les Normes Subsidiàries de Planejament mitjançant acord adoptat
per majoria absoluta.
Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 del febrer, de modificació del text refós de la Llei
d´Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d´agost, i per la Llei 7/2011, de
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Llei 39/2015, 1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Planejament general vigent: Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. APROVAR provisionalment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament de Móra la Nova per l´AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA VIALITAT AL POLÍGON
INDUSTRIAL “PDA. AUBALS”, Exp. 4309440003-2019-0000374, així com la tota la resta de
documentació que el conforma.
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.
c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
TERCER. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament.
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

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

MOCIONS
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERCAM EN RELACIÓ AL SERVEI DE LA BANCA.
El Sr. Marc Fontanet demana que es traslladi també la Moció a les entitats afectades.

Aprovat per unanimitat
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Fets
Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde de l’ajuntament de Móra la Nova, en representació del Grup
Municipal d’ERC, presenta per al proper Ple, la següent
MOCIÓ AL SERVEI DE LA BANCA
La presentació d’aquesta moció neix de la constatació diària que la banca dóna per suposat
que tots nosaltres estarem al seu servei per a arribar a assolir el seu objectiu: enriquir-se amb
el nostre treball.
Durant l’any 2019 els beneficis de la banca van caure un 24% si ho comparem amb els
obtinguts l’any 2018. En lloc de guanyar 15.140 milions únicament en van guanyar 12.250. Els
interessos de la banca han tingut un increment del 3,8%. Les comissions han baixat un 0,1%, i
han estat de 9.797 milions. La Banca diu que té pèrdues.
Això, en el seu llenguatge, significa que ara guanya menys que abans, i quan se n’adona, es
neguiteja i adopta un camí que creu que li ha de facilitar tornar a tenir grans beneficis. Com que
vol beneficis, tanca sucursals, acomiada personal i redueix l’horari obert a tothom per a centrar
la seva atenció en empreses i en gent amb diners.
Però malgrat aquestes reduccions en la prestació del que se’n diu “servei”, aspira a cobrar
noves i quantioses comissions. Servei? Segur? Com que té menys personal i amb un horari
obert a tothom més reduït, moltes de les gestions que es feien a la finestreta ara s’han de fer
amb l’ordinador o per caixa oberta.
Hi ha qui li costa de situar-se amb el caixer, són pocs, però existeixen. Hi ha qui no es refia de
donar a caixa oberta el seu número de compte per por als pirates informàtics. Pot semblar
absurd perquè hi ha molta protecció però, si Facebook o Twiter poden ser assaltades, una
banca encara pot ser més vulnerable.
Hi ha gent gran, o no tan gran, que no és capaç de fer front al llenguatge burocràtic de les
màquines sense la presència d’una persona que l’ajudi a entendre què se li demana, com pot
contestar-ho, què necessita. Es senten insegurs.
Aquest problema afecta a molts ciutadans, i els ajuntaments se l’han de plantejar. La
informàtica és el present i el futur, però molta gent no té la informàtica ni com a present ni com
ha futur, perquè no ha format part del seu passat.
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Cal cercar respostes per a resoldre aquesta situació: Es tracta d’una situació transitòria perquè
les noves generacions, més escolaritzades i amb un entorn digitals inexistent fins no fa massa
anys, estaran més preparades i el mateix entorn suposarà un estímul permanent per a l’
actualització funcional.
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Un ajuntament no hauria de permetre que una part dels seus ciutadans quedessin bandejats
per la Banca, una banca que sí que ha volgut els seus diners en un passat i n’ha tret benefici.
O posat en risc la seva economia intentant vendre’ls productes tòxics o impulsat per una
publicitat enganyosa.
Una banca que encara ens deu a tots 64.000 milions del rescat bancari. Però la situació va més
enllà, molt més enllà en el cas de molta gent gran. El maltractament de la Banca és un
maltractament que es publicita, que utilitza la situació de feblesa del col·lectiu per a eixamplar
el seu negoci, i per tant pot ser un terreny on es produeixin situacions de maltractament. La
fragilitat física, cognitiva, la soledat, les pors, la inseguretat econòmica poden fer que algunes
persones acceptin plantejaments financers que beneficien molt més a la institució que no a la
persona gran. Ens referim a la renda garantida, la hipoteca inversa, la Renda per a Majors...
productes que serveixen per enriquir més qui més té i per xuclar uns euros a qui en té més
necessitat. La situació és tan descarada que utilitzen asseguradores externes per no implicar el
nom de la institució bancària en el producte financer que ells mateixos saben amoral.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DL 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya
RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d´organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Que les entitats financeres reforcin els recursos per tal d’oferir un servei adequat
durant tot l’horari d’oficina per cobrir les necessitats dels usuaris. En especial a la gent gran que
no pot accedir a les gestions online i es veu abocada a situacions penoses a l’hora d’accedir a
les oficines bancàries.
Un servei de qualitat especialitzat en atenció als usuaris per tal de donar resposta a les
diferents necessitats de cada usuari/a.
Que les entitats bancàries donin la informació adequada sobre els serveis i productes
SEGON. Que a aquest ajuntament traslladi la proposta a la Federació de Municipis, l’
Associació de Municipis i el Consell Comarcal.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L´ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 446 DE 2020 AL
NÚM. 21 DE 2021
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 446 de 2020 al núm. 21 de
2021, amb un total de 78.
Resum per unitats
78 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
Data
decret

Unitat

Assumpte

202020 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 40/2020 de data 21 d'octubre de
0000447 de 2020
Secretaria 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE'
202020 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 21 d'octubre de 2020'
0000448 de 2020
Secretaria
202021 d'octubre À r e a
(SEG) Acta ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics
0000449 de 2020
Secretaria Afzal Zarar
202021 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
0000450 de 2020
Secretaria Comptes a celebrar el dia 27/10/2020'
202022 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 07/2020, a
0000451 de 2020
Secretaria celebrar el dia 29/10/2020.'
202022 d'octubre À r e a
Resolució canvi de titularitat nínxol 173 A Pedro Juan Solé Pedret
0000452 de 2020
Secretaria
202027 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 28 d'octubre de 2020.
0000454 de 2020
Secretaria TELEMÀTICA VIA SKYPE.'
202027 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 41/2020 de data 28 d'octubre de
0000455 de 2020
Secretaria 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE'
3
de
2020Àrea
novembre
Trasllat de restes
0000461
Secretaria
de 2020
3
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 04 de novembre de
novembre
0000463
Secretaria 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE'
de 2020
3
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 42/2020 de data 04 de novembre
novembre
0000464
Secretaria de 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE'
de 2020
5
de
2020Àrea
Transmissió del títol del nínxol 154 B-BIS a favor de la Sra. Monica
novembre
0000468
Secretaria Montamat Bladé
de 2020

Transcripció de l'acta número 2021-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
MOLINE
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 21/04/2021, 21/04/2021
ACTIO el XAVIER
dia 02/06/2021
a les
14:15:33

9
d e Àrea
2020Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procés selectiu agent
0000471 novembre
Secretaria cívic.
de 2020
10
de
2020Àrea
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procès selectiu
novembre
0000473
Secretaria netejador/a d’edificis muncipals
de 2020
10
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 43/2020 de data 11 de novembre
novembre
0000474
Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
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10
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 11 de novembre de
novembre
0000475
Secretaria 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
11
de
2020Àrea
novembre
(CEM) Renúncia del nínxol E45 a favor del Sr. Mariano Romo
0000476
Secretaria
de 2020
11
de
2020Àrea
novembre
Renúncia de nínxol 24 B BIS a favor de la Sra. M. Lourdes Castellà Carles
0000477
Secretaria
de 2020
11
de
2020Àrea
novembre
Canvi de titularitat del nínxol 24 BBIS a favor de Mª Lourdes Castellà Carles
0000478
Secretaria
de 2020
11
de
2020Àrea
novembre
Canvi de titularitat dels nínxols 251 i 252 del departament D
0000479
Secretaria
de 2020
11
de
2020Àrea
novembre
Canvi de titularitat nínxol 45 E al Sr. Mariano Romo Castellà
0000480
Secretaria
de 2020
12
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
novembre
0000482
Secretaria Comptes a celebrar el dia 17/11/2020'
de 2020
13
de
2020Àrea
Aprovació de nomenament de tribunal qualificador i fixació del dia i hora de
novembre
0000483
Secretaria la prova de català. Procés selectiu netejador/a d’edificis muncipals.
de 2020
13
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 08/2020, a
novembre
0000484
Secretaria celebrar el dia 19/11/2020. Telemàtica via LOCALRET MEET'
de 2020
17
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 44/2020 de data 18 de novembre
novembre
0000490
Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
17
de
2020Àrea
novembre
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 18 de novembre de 2020'
0000491
Secretaria
de 2020
18
de
2020Àrea
novembre
Renúncia del nínxol nº 5 del departament C
0000492
Secretaria
de 2020
18
de
2020Àrea
novembre
Canvi de titularitat nínxol 60bis B Carme Muñoz Gurrera
0000493
Secretaria
de 2020
19
de
2020Àrea
Ordre d'execució ruïna imminent, Carrer sant Domènech 12. MR John
novembre
0000495
Secretaria Richard Stanley Beck
de 2020
24
de
2020Àrea
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu
novembre
0000497
Secretaria educadors/es llar d’infants
de 2020
2020-

24

de

Àrea

Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 45/2020 de data 25 de novembre
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0000498 novembre
de 2020

Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'

24
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 25 de novembre de
novembre
0000499
Secretaria 2020. Telemàtica via skype'
de 2020
1
de
2020Àrea
desembre
Canvi de titularitat del nínxol 280 D
0000503
Secretaria
de 2020
1
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 46/2020 de data 2 de desembre
desembre
0000505
Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
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1
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 02 de desembre de
desembre
0000506
Secretaria 2020. Telemàtica via skype'
de 2020
2
de
2020Àrea
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procès selectiu
desembre
0000508
Secretaria educadors/es llar d’infants i nomenament Tribunal qualificador
de 2020
3
de
2020Àrea
desembre
Canvi de titularitat dels nínxols 58 i 59 per defunció del departament E
0000509
Secretaria
de 2020
4
de
2020Àrea
desembre
Adhesió al model del quadre de classificació de la documentació municipal
0000510
Secretaria
de 2020
4
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 47/2020 de data 9 de desembre
desembre
0000511
Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
4
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 9 de desembre de 2020.
desembre
0000512
Secretaria telemàtica via skype'
de 2020
10
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica de data 15/12/2020.
desembre
0000517
Secretaria Presencial amb protocol de prevenció.'
de 2020
11
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 09/2020, a
desembre
0000519
Secretaria celebrar el dia 17/12/2020. Presencial amb protocol de prevenció.'
de 2020
15
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 16 de desembre de
desembre
0000524
Secretaria 2020. Telemàtica via skype'
de 2020
15
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 48/2020 de data 16 de desembre
desembre
0000525
Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
17
de
2020Àrea
Renúncia del nínxol nº 97 del departament A del cementiri municipal de
desembre
0000526
Secretaria Móra la Nova
de 2020
17
de
2020Àrea
desembre
Canvi de titularitat del nínxol nº 29 del departament F
0000527
Secretaria
de 2020
17
de
2020Àrea
desembre
Canvi de titularitat dels nínxols A192 i C 57
0000528
Secretaria
de 2020
22
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 49/2020 de data 23 desembre de
desembre
0000534
Secretaria 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
2020-

28
de
Àrea
desembre

Resolució imposició sanció expedient nº 08/7452 Magdalena Sánchez López
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0000539 de 2020

Secretaria

28
de
2020Àrea
desembre
Resolució imposició sanció expedient sancionador nº 08/7450-2020
0000540
Secretaria
de 2020
28
de
2020Àrea
desembre
Imposició de sanció expedient nº 08/7449-2020 Valuca Nitu
0000541
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Imposició sanció expedient sancionador nº 10/7461-2020 Giuseppe Ferraro
0000543
Secretaria
de 2020
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29
de
2020Àrea
desembre
Imposició de sanció expedient nº 09/7458-2020 Ionut Iordan
0000544
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Imposició sanció nº 08/7446-2020 Mª Cristina Solano Fernández
0000545
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Imposició sanció Butlletí Denúncia ordenances municipals Lucas Jiménez
0000546
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
Imposició de sanció expedient nº 09/7457-2020 Comercial Cots Uba Lde, S.
desembre
0000547
Secretaria L.
de 2020
29
de
2020Àrea
Imposició sanció
desembre
0000548
Secretaria Noventaiseis, S.L.
de 2020

expedient

sancionador

nº

10/7462-2020

Casnet

29
de
2020Àrea
Imposició sanció expedient sancionador nº 08/7447-2020 Antonia Sánchez
desembre
0000549
Secretaria López
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Imposició sanció ordenances municipals expedient OM/0002-2020
0000550
Secretaria
de 2020
30
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 50/2020 de data 31 de desembre
desembre
0000553
Secretaria de 2020. Telemàtica via skype.'
de 2020
30
de
2020Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 30 de desembre de
desembre
0000557
Secretaria 2020. Telemàtica via skype'
de 2020
30
de
2020Àrea
desembre
Nomenament accidental de secretària-interventora.
0000562
Secretaria
de 2020
30
de
2020Àrea
desembre
(SUBV) Atorgament de concessió de subvenció nomiativa 2020 APPFI
0000570
Secretaria
de 2020
30
de
2020Àrea
desembre
Concessió de subvenció nominativa 2020 Lliga Contra el Càncer
0000572
Secretaria
de 2020
31
de
2020Àrea
desembre
Aprovació de documentació justificativa de subvenció CERE 2020
0000578
Secretaria
de 2020
20218 de gener À r e a
Imposició sanció exp. 10/7463-2020 Isaac Fortuño Cortés per impagament
0000001 de 2021
Secretaria de sanció
20218 de gener À r e a
Imposició sanció Butlletí Denúncia nº 057 Ordenances Municipals Vasile
0000002 de 2021
Secretaria Zaharia per impagament
202112 de gener À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 13 de gener de 2021.
0000004 de 2021
Secretaria Telemàtica via skype'
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202112 de gener À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 1/2021 de data 13 de gener de
0000005 de 2021
Secretaria 2021. Telemàtica via skype.'
202119 de gener À r e a
Autorització trasllat de restes del nínxol C44 al A62
0000007 de 2021
Secretaria
202119 de gener À r e a
Adquisició nínxol A62 en règim de concessió per 50 anys a favor de la Sra.
0000009 de 2021
Secretaria Mª Carmen Bladé Papaseit
202119 de gener À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 20 de gener de 2021.
0000013 de 2021
Secretaria Telemàtica via skype'
202119 de gener À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 02/2021 de data 20 de gener de
0000014 de 2021
Secretaria 2021. Telemàtica via skype.'
202120 de gener À r e a
Convocatòria de 'Ple Extraordinari i Urgent de data 20/01/2021. Presencial'
0000015 de 2021
Secretaria
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202120 de gener À r e a
Procediment executiu ordenances municipals 2020 no notificades
0000016 de 2021
Secretaria
202120 de gener À r e a
Recaptació executiva sancions trànsit impagades 2019-2020
0000017 de 2021
Secretaria
202120 de gener À r e a
Procediment executiva sancions no notificades 2019-2020 en matèria de
0000018 de 2021
Secretaria trànsit
202121 de gener À r e a
Suspensió de l’accés al centre educatiu Escola Municipal d'Arts Plàstiques i
0000020 de 2021
Secretaria Disseny Josep Casadó de Móra la Nova, a la Sra. Alicia Ardevol Tora

PRECS I PREGUNTES
6. PRECS I PREGUNTES DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS.
La Sra. M. Carmen Ríos demana que s'expliqui quin va ser el pla preventiu per la nevada: sal
prevista, el per què no va passar la màquina per treure neu el dilluns als accessos de la
residència, de la llar i de l'institut-escola.
Diu que la neu es va gelar hi hi havia dificultats per transitar.
El Sr. Jesús Álvarez diu que es va demanar 2.000 Kg de sal a la Vilaseca. Diu que el dijous
l'Ajuntament ja tenia la nevada als carrers, i que es va mantenir contacte en carreteres per
saber si farien el manetniment. Finalment degut a la nevada generalitzada es va haver de
recòrrer a diferents remolcs i gestionar els cúmls deneu directament per l'Ajuntament.
Diu que el dissabte va trucar al departament de carreteres i el van assessorar que no era idoni
tirar sal.
Diu seguidament que el dissabte es van netejar les voreres del C/Major. Es va contractar pitufa.
Seguidament diu que va tornar a trucar al departament de carreteres i li van dir que la cosa es
complicaria. A això se li afegeix la problemàtica del subministrament de sal: la Vilaseca li va
comunicar que se li havia exhaurit la sal, i el departament de carreteres també.
Diu que el dilluns es va tirar sal al col·legi, a la llar d'infants, al cap i a la via pública (a les 11
hores establen els accessos practicables dels esmentats equipaments).
Continua explicant que el dilluns a la nit es tira sal mitjançant tractors i abonadors de 2 pagesos
del municipi.
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Segueix explicant que finalment es van aconseguir 8.000 Kg de sal d'un proveïdor d'Amposta i
dimarts a la nit es van tirar 6.000Kg de sal.
A continuació la Sra. M. Carmen Ríos pregunta per les mesures de prevenció previstes per les
eleccions al Parlament de Catalunya, davant el COVID19.
El Sr. Alcalde exposa que hi ha un protocol, que depén de la Generalitat de Catalunya, que
s'ha nomenat un tècnic de prevenció com responsable del COVID19 per les eleccions (Sr. Joan
Rebull). Diu també que hi ha previst fer un test d'antígens als membres de les meses.
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La Sra. M. Carmen Ríos pregunta sobre l'incident de venta d'estupefaents al parking del pavelló
firal.
El Sr. Alcalde diu que està a mans dels Mossos d'Esquadra.
El Sr. Carlos Trinchan demana que se'ls faci arribar el protocol del COVID19 davant les
eleccions al Parlament de Catalunya.
A continuació pregunta si la corporació està assabentada que s'estan llençant runes al revolt
del Passeig de l'estació.
El Sr. Jesús Álvarez diu que s'ha permés tirar material per poder ampliar la corva de revolt del
Passei de l'Estació.
El Sr. Carlos Trinchan comunica que davant de Grues Moreno hi ha un hidrant que sobressurt
10 cm de la vorera.
El Sr. Jesús Álvarez diu que ho anirà a mirar.

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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