
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, NÚM. 03/2018, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA LA NOVA (RIBERA D´EBRE), CELEBRADA EL VINT-I-U DE JUNY DE DOS MIL 
DIVUIT. 
 
A Móra la Nova, el dia 21 de juny de 2018, essent les 19.30 hores, es reuneixen al 
Saló d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors que a continuació es 
detallen com a membres del Ple de la Corporació Municipal per celebrar sessió 
EXTRAORDINÀRIA, i assistits pel senyor Secretari-interventor de l'Ajuntament, Josep 
Maria Piñol Jurado. 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
     
A l’inici: 
 

Regidors/es   Sr. Francesc Moliné i Rovira 
 Sr. Jesús Àlvarez i Vilàs 
 Sra. Míriam Vinaixa i Rey 
 Sra. Laura Griñó Serret 
 Sra. Eva Vallespí Suñé 
 Sr. Ferran Bladé Pujol 
 Sra. Montserrat Pedret Risco 
 Sr. Ivan Vilanova i Arrufat 
 Sra. Mª Pilar Vaqué Solé 
 Sr. Jordi López Leor 
 Sr. Carlos J. Trinchán Viñas 

 
Tot seguit i un cop comprovada pel secretari interventor l’existència del quòrum 
que cal perquè pugui ser iniciada, es declara oberta la sessió pública. I es 
comencen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia aprovat per 
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 58/2018, de data 18 de juny de 2018: 

 
PRIMER. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior. 
SEGON. Aprovació, si escau, del Reglament de l’ús i ocupació de la via o espais públics 
amb taules i cadires i altres elements per a terrasses de bars i similars. 
TERCER. Aprovació, si escau,  d’establiment del Servei públic de Punt d’informació i 
Agrobotiga 
QUART. Aprovació, si escau, de l’establiment del règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia i dels requisits bàsics de l’Ajuntament de Móra la Nova i els seus ens 
dependents, subjectes a funció interventora. 
CINQUÈ. Aprovació definitiva, si escau, de l’expedient de desafectació d’un bé de 
domini públic. 
SISÈ. Aprovació, si escau, del  conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regulen aspectes relatius al programa ENFEINA’T 
2017. 
SETÈ. Aprovació, si escau, de la petició de subvenció per al Finançament d’actuacions 
d’activitats de desenvolupament local. Exercici 2018. Execució 2019. Actuació: 
“Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del nucli de Móra la 
Nova. Fase III”. 



 

 

VUITÈ.  Proposta d´acord per l´aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual 
de les NNSS de planejament de Móra la Nova per l’actualització de la regulació dels usos. 
Exp. 1/2017 PG. 
NOVÈ. Proposta d´acord per l´aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual de les 
NNSS de planejament de Móra la Nova per l’actualització de delimitacions de Polígons 
d’actuació urbanística, i  regulació de les piscines i barbacoes. Exp. 1/2018 PG. 
DESÈ. Aprovació, si escau, de l´acord de  cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 
Catalunya d´una finca urbana municipal. 
ONZÈ. Aprovació, si escau de la modificació de la composició de la Comissió de Fires. 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Havent-se lliurat, juntament amb la convocatòria de la sessió que es celebra, la  
corresponent a la sessió celebrada el dia 19/04/2018 (ordinària), es demana si 
cap membre de la corporació té alguna observació a la mateixa, responent-se 
negativament. 
 
VOTACIÓ I ACORD:  
 
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a definitiu 
l’acord que es recull. 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DE L’ÚS I OCUPACIÓ DE LA VIA O 
ESPAIS PÚBLICS AMB TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS PER A TERRASSES DE BARS 
I SIMILARS. 
 
Des de la regidoria de Governació s´ha plantejat la necessitat de crear un 
Reglament de l’ús i ocupació de la via o espais públics amb taules i cadires i 
altres elements per a terrasses de bars i similars, que en reguli el seu funcionament 
i organització. 
 
Per aquesta raó, s´ha redactat el text del reglament, l’aprovació del qual es  
proposa al Ple. 
 
Prèviament s’ha efectuat la consulta prèvia (Llei 39/2015, article 133) mitjançant 
l’exposició d’un anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
 
La proposta del text del nou reglament consta en el corresponent expedient 
administratiu:  
 
El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a 
l’adequació del contingut de la modificació del reglament que es proposa a la 
normativa reguladora de la matèria. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Article 133 Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 



 

 

Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Articles 8.1.a) i 178 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. 
 
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
 
Per tot l´exposat, part d´aquesta Regidoria de Governació, es proposa al Ple 
Municipal, l´adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.  APROVAR INICIALMENT el Reglament de l’ús i ocupació de la via o espais 
públics amb taules i cadires i altres elements per a terrasses de bars i similars. 
 
SEGON. SOTMETRE aquesta APROVACIÓ del reglament, a INFORMACIÓ PÚBLICA, 
per un termini de TRENTA DIES (30) mitjançant anunci que es publicarà en el  
BOPT, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el  tauler 
d’anuncis de la corporació i en la plataforma e-Tauler, amb la finalitat que pugui 
ser examinada i presentar-se les reclamacions i/o suggeriments que s’estimin 
oportuns. 
 
TERCER.  En el cas de que no es presentin reclamacions, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva de la modificació del  
Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de 
la modificació del Reglament s’han de publicar al Tauler d’anuncis de la 
corporació,  al Butlletí Oficial de la Província, i a la plataforma e-Tauler. També 
s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en el qual  es 
publica el text íntegre. 
 
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Alcalde explica que el bar “Punt de Xalar” ha fet una petició d’ubicació 
d’una terrassa coberta en la zona de pàrking de vehicles i que atès que no hi 
havia precedents es va voler consensuar amb l’oposició la resposta a la petició. 
 
Es va creure que la petició tenia prou entitat com per pensar en una regulació, i 
al mateix temps aprofitar per regular l’ocupació pública amb taules i cadires en 
general. 
 
El regidor de la via pública ho va treballar, i crec que fruit del treball en sorgeix 
una bona eina per regular aquesta matèria 



 

 

 
El Sr. Jesús Álvarez diu que el reglament regula l’ocupació d’espai públic amb 
taules i cadires, els horaris, el tipus de mobiliari a utilitzar, els espais on es pot i no 
es pot posar. Diu a continuació que a vegades per donar servei a un negoci 
perjudiques els vianants. Diu també que amb el reglament s’obre un període de 2 
anys per regularitzar aquelles terrasses que tenen un mobiliari inadequat. Afegeix 
que també es regulen les distàncies de les terrasses, i que finalment es regula la 
instal·lació de terrasses en zona de parking. 
 
El Sr. Jordi López diu que pensen que era necessari i afegeix que caldrà ser molt 
curosos amb deixar prou distància des de la línia de les façanes pel trànsit 
peatonal. 
 
El Sr. Alcalde diu que es deixarà 1 metre lliure de terrasses a comptar de la línia de 
les façanes, ja que no hi ha marge per deixar més distància atès que en voreres 
de 2,5 metres, es necessiten 1,5 metres per les taules i cadires. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que 1 metre és just, que s’hauria de deixar 1,20 metres. 
 
El Sr. Jesús Álvarez diu que la normativa ve acompanyada de sancions i el que no 
és pot fer es permetre i després anar i multar.  
 
El Sr. Ferran Bladé diu que votaran a favor. Diu que és un dels sectors delicats; 
sempre si ha posat atenció, però no obstant la gent es va desviant. És important 
el tema de les distàncies (del metre) i cal fer-ne un seguiment acurat. 
 
Diu que tothom té tant el dret de divertir-se com el de descansar i afegeix que no 
es qüestió de menjar-nos tots els espais públics típics: tot té un límit. 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU,  D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE PUNT 
D’INFORMACIÓ I AGROBOTIGA 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. Per Provisió d'Alcaldia de data 21/05/2018, es va considerar la necessitat i 
la conveniència de l'establiment del servei públic iniciant-se el procediment sobre 
aquest tema. 

SEGON. Amb data 21/05/2018 es va emetre informe sobri la Legislació aplicable i 
el procediment a seguir.  

TERCER. Per provisió d'Alcaldia de data 21/05/2018, es va resoldre dur a terme la 
Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Reglament que estableix el 
règim jurídic de la prestació del servei de punt d’informació i agrobotiga. 



 

 

QUART. Els Serveis Municipals amb data 21/05/2018 van finalitzar els treballs de 
redacció de la Memòria justificativa, i amb data 21/05/2018 la Comissió 
Redactora de l’establiment del servei va finalitzar els treballs de redacció el 
Projecte d'establiment i el Reglament per a la prestació del servei públic, de 
conformitat amb l'article 159 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

CINQUÈ. S’incorpora informe del Sr. Miquel Àngel Bonfill Segura, Economista 
colegiat 12.958, de data 6 de juny de 2018 amb Anàlisi de mercat (estudi de 
viabilitat) sobre l'establiment del servei públic de punt d’informació i agrobotiga. 
 

SISÈ. Amb data 21/05/2018 es va emetre informe d'Intervenció sobri els aspectes 
econòmics de l'establiment del servei públic de punt d’informació i agrobotiga. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable ve establerta per: 

— Els articles 245 a 250 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
— Els articles 158 a 167 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
— Els articles 95 i 97 del Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de 
Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
— Els articles 30 a 36 i 41 a 44 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955. 
— Els articles 22.2.f), 85 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
Local. 
— L'article 128.2 de la Constitució Espanyola. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva presa de consideració pel 
Ple d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst en l'article 160 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny i l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local. 

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent 
proposta de resolució: 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent, 

ACORD 

 



 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment del servei de punt d’informació i 
agrobotiga,  d'acord amb la Memòria justificativa, el Projecte 
d'establiment i el Projecte de Reglament que figuren en l'expedient. 

 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest 
Ajuntament, a l'efecte de que els particulars i Entitats, puguin formular les 
observacions que estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça 
https://www.moralanova.cat]. 
 
INTERVENCIÓ 
 
El Sr. Alcalde diu que quan a l’actuació a la façana fluvial s’ha executat la fase 2 
(senyalització itinerari) i la fase 1 s’executarà properament (equipament 
agrobotiga i punt d’informació), i ara es presenta a l’aprovació la forma 
d’establiment del servei, la memòria justificativa i un reglament regulador del 
mateix de l’agrobotiga i punt d’informació.  
 
Diu el Sr. Alcalde que veuen que el turisme és un element de dinamització i 
l’alberg i la zona fluvial es configuren com a un element turístic diferenciador. 
 
Diu el Sr. Alcalde diu que el nou servei de l’agrobotiga i punt d’informació no 
comportarà despeses, i que la idea és que s’encarregui a un empresari que 
engegui el servei. 
 
El Sr. Jordi Lòpez diu que no hi estan d’acord perquè es perd control del servei; a 
continuació pregunta si la durada serà indefinida, atès que si és curta es pot 
canviar. 
 
Diu el Sr. Alcalde que el secretari-interventor va aconsellar que una activitat 
comercial era millor externalitzar-la. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que s’hauria de coordinar el tema turístic de forma 
global (Tren turístic, punt d’informació...). 
 
El Sr. Alcalde diu que el control es pot reservar a l’Ajuntament en els mateixos 
plecs de clàusules. 
 
El Sr. Jesús Álvarez diu que en un estudi de CIU del voltant del 2003 ja es deia que 
el Mas de la Coixa era el lloc idoni per ubicar el Punt d’Iformació. 
 
Diu a continuació que volen que s’impliquin en aquest servei de punt 
d’informació altres administracions, i que es treballi en grup i que no hi hagin 
rivalitats, i diu finalment que ja hi ha empreses interessades. 
 



 

 

El Sr. Ferran Bladé diu que s’abstindran i que quan al debat sobre si s’ha 
d’externalitzar o no diu que les coses no són bones o dolentes. Diu a continuació 
de que hi ha la idea errònia de que lo públic és gratuït. 
 
Diu que en principi no veuen malament l’establiment del servei que es proposa; el 
lloc és idoni, però que pensen que l’Alberg no té tanta atracció com ho pot tenir 
un potencial turístic com la costa daurada o els ports. 
 
Diu que ell veu més factible externalitzar, i que també està d’acord amb la idea 
de que quan ets petit és millor treballar mancomunadament, però que veuen la 
viabilitat dubtosa. 
 
VOTACIÓ I ACORD 
 
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC+ 2 DEL GRUP DE PSC-PM  
ABSTENCIONS: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT  
 
QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I 
INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA I DELS REQUISITS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA LA NOVA I ELS SEUS ENS DEPENDENTS, SUBJECTES A FUNCIÓ INTERVENTORA. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local va modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL), tot introduint una ordre directa al Govern Espanyol per a la regulació dels 
procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre 
altres, de reforçar el control econòmic-pressupostari i el paper de la funció 
interventora en les entitats locals. 
 
El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en exercici de la tasca encomanada, ha 
elaborat i aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern en 
les entitats del Sector Públic Local, el qual ha estat aprovat per RD 424/2017 de 28 
d’abril. El nou Reglament de Control iniciarà la seva vigència a partir de l’1 de 
juliol de 2018. 
 
L’art. 13 del Reglament de Control preveu la possibilitat d’establir com a règim de 
fiscalització i intervenció de les despeses un règim especial que suposa 
comprovar, amb caràcter previ a la seva aprovació, que els expedients 
compleixen amb uns requisits considerats bàsics tant pel legislador com per la 
pròpia corporació. L’establiment d’aquest règim limitat fa sotmetre aquests 
mateixos expedients a un control ple posterior en el marc de l’exercici del control 
financer que també té atribuïda la Intervenció de Fons. 
 
L’establiment d’una fiscalització limitada prèvia ja es troba contemplat en l’art. 
219 del TRLHL, però fins no es venia regulant internament a la corporació ni a 
través de les Bases d’Execució del Pressupost i en una Instrucció de Control Intern.  
 



 

 

Amb l’aprovació del present acord, es concreta i detalla l’ abast de la 
fiscalització i intervenció prèvia de les despeses i ingressos seguint les diretrius del 
nou Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 
Sector Públic Local, RD 424/2017 de 28 d’abril. 
 
Segons l’esmentat RD 424/2017 de 28 d’abril, per als casos en què el ple acordi la 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a 
comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents: 
 

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure. 
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. 
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de 
gestió, determini el Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan 
interventor. 

 
Com a novetat, independentment que el ple hagi dictat acord o no, es 
consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi 
l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora 
en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats 
locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn. 
 
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest Reglament, quan s’efectuï 
la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement 
d’obligacions caldrà també comprovar allò que preveu l’article 19 del 
Reglament de control, que es resumeix en: 
 

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, 
fiscalitzades favorablement, quan correspongui. 
b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions 
aplicables i en tot cas consti: la identificació del creditor, l’import de 
l’obligació i les prestacions realitzades o altres causes de les quals derivi 
l’obligació del pagament. 
c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització 
efectiva i conforme de la prestació. 

 
Si bé l’establiment d’una fiscalització limitada prèvia és potestativa, es considera 
adient mantenir l’abast limitat de la fiscalització prèvia i acollir-se a aquest règim 
especial de fiscalització, en els termes ara del nou Reglament, per tal que els 
diferents serveis siguin coneixedors d’una forma més sistemàtica de tots aquells 
extrems considerats de bàsic compliment per a que l’expedient pugui ser 
inicialment aprovat. Alhora, l’establiment del règim especial permet reduir el 
termini actual de la fiscalització de deu a cinc hàbils. Tot plegat ha de permetre 
una millora qualitativa dels expedients administratius i una major agilitat en la 
tramitació dels mateixos. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, per a la determinació dels 
requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la 



 

 

transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions 
públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord 
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de l’1 de 
juliol de 2011, en tot allò que sigui d’aplicació a les Entitats Locals.  
 
Vista l’adaptació als ens locals que ha fet la Diputació de Girona a l’Acord del 
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de l’1 de juliol 
de 2011. Vist que consta la publicació de l’aprovació de l’esmentada adaptació 
al Butlletí oficial de la província de Girona nº 66 de 05/04/2018. 
 
Els tipus de despesa s’han classificat dins de les següents àrees: 
 

• Personal 
• Contractació 
• Subvencions i transferències 
• Expedients urbanístics 
• Despeses financeres 

 
Pel que fa a la fiscalització prèvia de drets i ingressos, d’acord amb l’art. 9 del 
Reglament de Control es pot substituir per la pressa de raó en comptabilitat.  
 
L’esmentat règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia així com pressa de 
raó en comptabilitat serà d’aplicació a l’Ajuntament de Móra la Nova i als seus 
ens dependents subjectes a funció interventora (Consorcis per la Promoció del Sòl 
Industrial del Molló adscrit a l’Ajuntament de Móra la Nova). 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, la competència per a 
l’aprovació de la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia correspon al Ple, a proposta del President i previ informe de la Intervenció 
de Fons; i d’acord amb l’art. 9 del mateix reglament també correspon al Ple la 
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per pressa de raó en 
comptabilitat. 
 
Atès que la intervenció ha emès el seu informe per a l’aprovació del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, el qual obra en 
l’expedient. 
 
Per l’exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el TRLHL, el 
Reglament de Control i l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, es 
proposa al Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de les despeses i obligacions l’Ajuntament de Móra la Nova i als seus ens 
dependents subjectes a funció interventora, d’acord amb l’article 13 del RD 
424/2017. 
 



 

 

Segon.- Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en la 
l’Annex I de la “guia bàsica per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsica de les entitats del sector públic local” 
elaborada per la Diputació de Girona que forma part d’aquest acord, a tots els 
efectes legals, com a document adjunt, la qual recull l’adaptació a l’àmbit local 
dels extrems bàsics i dels addicionals previstos per a l’Estat en l’Acord del Consell 
de Ministres actualment vigent amb l’objecte de clarificar l’exercici del control a 
les entitats locals, i la qual engloba tots els tipus de despeses i obligacions amb 
efectes pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia. 
 
Tercer.- Aprovar els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 
30 de maig de 2008, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011, i altres addicionals 
segons la tipologia d’expedient, a comprovar en l’exercici de les actuacions de 
fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es 
concreten en l’Annex I de la “guia bàsica per a l’exercici de la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsica de les entitats del sector 
públic local” elaborada per la Diputació de Girona, els quals formen part 
d’aquest acord a tots els efectes legals. 
 
Quart.- Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada 
expressament en l’Annex I de la “guia bàsica per a l’exercici de la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsica de les entitats del sector 
públic local” elaborada per la Diputació de Girona també estarà sotmesa a 
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de 
comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017. 
 
Cinquè.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per 
pressa de raó en comptabilitat, a l’Ajuntament de Móra la Nova i als seus ens 
dependents subjectes a funció interventora, d’acord amb l’article 9.1 del RD 
424/2017. 
 
Sisè.- Publicar, a títol informatiu, la part dispositiva d’aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, i remetre’ns a efectes de publicitat a la publicació al 
Butlletí oficial de la província de Girona nº 66 de 05/04/2018, respecte als Requisits 
bàsics a comprovar adaptats a l’acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 
2008, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011, en l’exercici de les actuacions 
de fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 
 
Setè.- Donar compte del presents acords a la Intervenció de Fons, a la Secretaria i 
a la Tresoreria, així com als diferents centres gestors, tant de l’Ajuntament de Móra 
la Nova com dels ens dependents subjectes a funció interventora. 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’unes pautes de control intern, que reforcen el 
paper del control intern: la funció interventora, i que es determinen les àrees i els 
requisits subjectes a intervenció.  
 



 

 

El Secretari-Interventor posa alguns exemples de control intern amb requisits 
bàsics. 
 
El Sr. Ferran Bladé diu pregunta si es tracta de donar més transparència, 
responent afirmativament el secretari-interventor 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 
CINQUÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ 
D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC. 
 
Vist l’expedient tramitat per a la desafectació del domini públic del bé situat a en 
la parcel·la cadastral 2532415CF0523B0001LW, de 7.200 m2 (Carrer Farigola 1) 
que està destinada equipaments comunitaris, amb l’objecte de construir en ell 
l’Institut Escola de Móra la Nova, per quant la cessió prevista del terreny a la 
Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiu l’esmentat destí, precisa que el 
bé en qüestió sigui patrimonial. 
 
Resultant que l’esmentat bé prové de les cessions gratuïtes i obligatòries del Pla 
Parcial del Polígon Aubals i que d’acord amb l’article 21.2.c) del Decret 336/1988 
que regula el Patrimoni dels ens locals, el bé té la categoria de domini públic 
 
Resultant que per l’Alcaldia es va ordenar la incoació de l’oportú expedient. 
 
Considerant que el bé de referència es troba inscrit a l’inventari municipal de 
béns amb la qualificació jurídica de bé destinat a equipaments comunitaris. 
 
Considerant que el bé de referència es troba inscrit al registre de la Propietat de 
Falset, Finca 3825. 
 
Resultant que s’ha incorporat a l’expedient informe de secretaria-intervenció 
sobre la situació física i jurídica del bé.. 
 
Resultant que s’ha incorporat, així mateix, a l’expedient nota simple del Registre 
de la Propietat. 
 
Resultant que l’oportunitat i legalitat de la desafectació està plenament 
justificada i redundarà en benefici de l’interès públic per quant permetrà que es 
cedeixi un solar per l’edificació d’un Institut/Escola al municipi. 
 
Vist l’informe del secretari-Interventor en el qual s’indica que l’acord haurà 
d’adoptar-se per l’Ajuntament Ple per majoria absoluta, així com el procediment 
a seguir per procedir a la desafectació del bé de referència. 
 
Resultant que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 24/01/2018, 
va aprovar inicialment la desafectació del bé de domini públic de referència. 



 

 

_ 
Resultant que l’acord d’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
Província en data núm. 78 del dia 23/04/2018. 
_ 
Resultant que durant el període d’exposició al públic NO s’han presentat 
reclamacions. 
 
Considerant que està plenament acreditada l’oportunitat i legalitat de la 
desafectació del domini públic, de conformitat amb allò exigit dels articles 204.1 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 20.1 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals -RPELC-, aprovat per Decret 336/1988, de 17 de octubre. 
_ 
Resultant que per la Secretaria General s’ha emès l’informe preceptiu previst a 
l’article 173 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals -ROF-, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre. 
_ 
Resultant que l’oportunitat i legalitat de la desafectació està plenament 
justificada i redundarà en benefici de l’interès públic. 
_ 
Per tot això i, atenent a la majoria prevista als articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, 204.5 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 -TRLMRLC- i 20.2 del Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals -RPELC-, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
_ 
Es proposa l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
_ 
PRIMER.- Aprovar definitivament la desafectació del bé de referència. 
_ 
SEGON.- Realitzar l’oportuna modificació a l’Inventari municipal de béns. 
 
VOTACIÓ I ACORD 
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC+ 2 DEL GRUP DE PSC-PM  
EN CONTRA: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT  
 
SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL  CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA 
NOVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PEL QUAL ES REGULEN 
ASPECTES RELATIUS AL PROGRAMA ENFEINA’T 2017. 
 
En data 19 de febrer de 2017 i atès l'acord del Consell d'Alcaldes de data 4 de 
desembre de 2017, es va engegar des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
el Programa ENFEINA’T 2017, el qual fomenta accions per a la contractació i 
acompanyament a la inserció de persones en situació d’atur de llarga durada. 
Les persones contractades es dividiran en dos grups, formats per un oficial i dos 



 

 

peons cadascun. Es calcula que cada municipi disposarà d’un dels grups per 
aproximadament un mes i mig al llarg de l’any de durada del Programa. 
 
En data 14/02/2018 l’Ajuntament de Móra la Nova va enviar escrit al Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre informant de les tasques que realitzarien aquest 
treballadors a Móra la Nova. 
 
Aquesta actuació està  regulada mitjançant un conveni, amb aquest conveni 
l’Ajuntament de Móra la Nova encomana a favor al Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre la gestió, tramitació i justificació del programa ENFEINA’T 2017, el 
qual subvenciona la contractació de sis persones en situació d’atur de llarga 
durada així com ofereix formació i acompanyament a la contractació 
d’aquestes persones, i que es dedicaran al desenvolupament de tasques que 
tenen a veure amb la recuperació del patrimoni dels municipis de la comarca 
per a la seva difusió. 
 

Vist el conveni, l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre pel qual es regulen aspectes relatius al programa Enfeina’t 2017. 
 
Vist que el personal que queda adscrit al Projecte per l’Ajuntament de Móra la 
Nova, és 2 peons i un oficial. 
 
Es PROPOSA  AL PLE l’adopció del següent,  
 
ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el conveni de col.laboració interadministrativa amb el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regula determinats aspectes relatius al 
Programa ENFEINA’T 2017. 
 
SEGON. NOTIFICAR al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns. 
 
TERCER. FACULTAR a l’Alcalde per la signatura del citat Conveni. 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 
SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PETICIÓ DE SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT 
D’ACTUACIONS D’ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. EXERCICI 2018. 
EXECUCIÓ 2019. ACTUACIÓ: “INFRAESTRUCTURA DE SUPORT TURÍSTIC I COMERCIAL 
PER A LA FAÇANA FLUVIAL DEL NUCLI DE MÓRA LA NOVA. FASE III”. 
 
Vista l’Ordre IET/458/2015, de 11 de març, per la que per la qual es regulen les 
assignacions als municipis de l'entorn de les instal·lacions nuclears, amb càrrec al 
Fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius. 
 



 

 

Vist l’article 9 de l’esmentada Ordre IET/458/2015, de 11 de març, que literalment 
diu: 
 

Article 9. Cofinançament d'activitats de desenvolupament local. 
 
1. Addicionalment a les assignacions que rebin els municipis en funció dels criteris 
establerts en els articles anteriors, els municipis que perceben assignacions podran 
rebre fons per al cofinançament de la seva participació en activitats de 
desenvolupament local, d'acord amb els següents criteris: 
 
a) Les activitats financiables podran consistir en l'execució de projectes d'inversió 
d'iniciativa municipal que contribueixin al desenvolupament econòmic dels municipis 
o a la conservació i millora del medi ambient i, en tot cas, a la generació d'ocupació. 
 
Als efectes anteriors es podran considerar cofinanciables, a més dels projectes 
concrets d'inversió, la creació d'aquelles infraestructures i escomeses de serveis 
necessaris per a la seva implantació. No es considerarà cofinanciable mitjançant els 
fons contemplats en aquest article l'adquisició de terrenys per a la implantació de 
projectes d'inversió, si bé l'aportació de terrenys municipals podrà considerar-se com a 
part del finançament que correspon al municipi, prèvia taxació dels mateixos segons 
condicions de mercat. 
 
b) En les activitats anteriors podran participar un sol municipi o diversos municipis 
pertanyents a les zones definides en l'article 3. 
 
c) La quantitat destinada anualment a cofinançar cada activitat presentada per un 
municipi serà equivalent a la qual destini el municipi per a aquesta activitat durant 
aquest any. 
 
2. No obstant l'anterior, cada municipi no podrà percebre anualment, en concepte 
de cofinançament d'activitats de desenvolupament local, més del 25 per cent de 
l'assignació anual rebuda pel municipi en concepte de terme fix per a les 
instal·lacions de categoria 1 i 3, del 5 per cent d'aquest terme per a les instal·lacions 
de categoria 2 i del 60 per cent per a les instal·lacions de categoria 4. 

 
Vista la resolució de la Direcció General de Política Energética i Mines mitjançant 
la qual s’estableixen les mesures per a l’aplicació d’allò disposat a la citada 
Ordre IET/458/2015, de 11 de març. 
 
Atès que l’Ajuntament de Móra la Nova troba necessària l’actuació 
“Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del nucli de 
Móra la Nova. FASE III”. 
 
Atès que l’Ajuntament pot ser beneficiari i que l'actuació esmentada és 
subvencionable. 
 
Vista la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals, de 
data juny de 2018, corresponent a l’actuació “Infraestructura de suport turístic i 
comercial per a la façana fluvial del nucli de Móra la Nova. FASE III”, valorada en 
TRENTA-QUATRE MIL CENT VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (34.120,16€). 
 



 

 

Es proposa al PLE l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. APROVAR com a proposta de projecte d’inversió per als any 2019 
l’actuació “Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del 
nucli de Móra la Nova. FASE III” en el marc del programa de subvencions de 
cofinançament d’activitats de desenvolupament local destinades a entitats 
locals en el marc de les assignacions als municipis de l'entorn de les instal·lacions 
nuclears, a executar el 2019, per import de TRENTA-QUATRE MIL CENT VINT EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS (34.120,16€). 
 
SEGON.  FORMALITZAR la sol.licitud de subvenció davant el  Ministerio de Indústria, 
Energía y Turismo, Dirección General de Política Energética y Minas,  dins del 
programa de subvencions de cofinançament d’activitats de desenvolupament 
local destinades a entitats locals en el marc de les assignacions als municipis de 
l'entorn de les instal·lacions nuclears, exercici 2016,  per a l’execució de l’obra 
“Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del nucli de 
Móra la Nova. FASE III”, valorada en TRENTA-QUATRE MIL CENT VINT EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS (34.120,16€). 
 
TERCER. FER CONSTAR que l'Ajuntament de Móra la Nova procedirà a la 
contractació de l'obra descrita anteriorment d'acord amb la Llei 9/2017,  de 
Contractes del Sector Públic, utilitzant el procediment d'adjudicació que li sigui 
d'aplicació, sempre i quan li sigui concedida la subvenció sol.licitada. 
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Alcalde diu que respecte l’actuació a la façana fluvial tenien engegades les 
2 primeres fases i ara la regidora de turisme ha engegat la fase tercera. 
 
La Sra. Laura Griñó diu que no s’havien adonat del potencial de la zona verda de 
darrera del Big Mat. 
 
Diu que hi ha ubicades en l’esmentada zona uns antics rentadors, una antiga 
masia i que es vol adequar la zona per tal de que la gent pugui gaudir d’un espai 
a la natura. 
 
Diu que el projecte té un cost de 34.000 €, i es demana el finançament a ENRESA 
per import de 7.500 €. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que de l’informe de l’expedient no consten les 
pernoctacions al Mas de la Coixa pel 2016-17. 
 
Diu també que creu que s’haguessin pogut emprar els diners en una altra 
actuació. Diu que n’hi havia prou en desbrossar amb voluntariat. Diu que 
s’abstindran. 
 



 

 

El Sr. Alcalde diu que el projecte té una avantatja afegida ja que preserva la 
bassa d’aigua que resol de forma natural un problema d’estancament d’aigües i 
evacuació de les mateixes. 
 
Diu també que el tema del voluntariat és complex. 
 
La Sra. Laura Griñó diu que no es pot fer tot en voluntariat. Diu que el projecte 
preveu la instal·lació de mobiliari (baranes, tancar pou, ...) i que es crear 
ocupació perquè serà necessari cuidar l’enjardinament. 
 
 VOTACIÓ I ACORD 
A FAVOR: 9: 5 DEL GRUP DE ERC+ 4 DEL GRUP DE PDeCAT  
EN CONTRA: 2: 2 DEL GRUP DE PSC-PM 
 
VUITÈ. PROPOSTA D´ACORD PER L´APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA PER 
L’ACTUALITZACIÓ DE LA REGULACIÓ DELS USOS. EXP. 1/2017 PG. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió extraordinària celebrada el dia 
19/12/2017, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE 
PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA PER L’ACTUALITZACIÓ DELS USOS, núm. 1/2017. 
 
L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d´UN 
MES, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona,  al Diari “El Punt Avui”, al tauló d´edictes municipals i a la plataforma 
e-Tauler. També 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 als organismes afectats per raó de les seves competències. 
 
No hi ha procés d’avaluació ambiental en aquest procediment 
  
Finalitzat el termini d’informació pública, no s’han presentat al·legacions a la 
modificació de les normes proposada, segons hi figura al certificat del resultat de 
la informació pública que consta en l’expedient. 
 
S’han rebut els informes sectorials demanats, els quals consten a l´expedient, tots 
ells en sentit favorable.   
 
Els ajuntaments amb els quals confina l’àmbit territorial objecte de la present 
modificació,  no han formulat al·legacions. 
 
En data 21/05/2018 els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement 
l´aprovació provisional 
 
En data  14/06/2018 el secretari-interventor ha emès informe en relació al 
procediment a seguir. 
 



 

 

Per tot l´exposat, es proposa al Ple, que per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, s’adopti el següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER. APROVAR provisionalment la Modificació Puntual de les  NNSS de 
planejament de Móra la Nova per l’actualització dels usos, núm. 1/2017, així com 
la tota la resta de documentació que el conforma. 
 
TERCER. 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. 
 
QUART.  Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament.  
 
CINQUÈ. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta modificació puntual ja s’havia aprovat inicialment 
pel Ple i que ara s’ha fet la informació pública. 
 
La modificació conté la regulació de: la prohibició de benzineres en sòl urbà, la 
limitació de l’ús industrial al C/ Ametllers i Oliveres, l’actualització a la normativa 
ambiental, els aparcaments en les zones urbanes, les superfícies comercials, les 
tanques de les parcel·les. 
 
El Sr. Jordi López i el Sr. Ferran Bladé diuen que el seu vot serà favorable. 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 
NOVÈ. PROPOSTA D´ACORD PER L´APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA PER 
L’ACTUALITZACIÓ DE DEL IMITACIONS DE POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA, I  
REGULACIÓ DE LES PISCINES I BARBACOES. EXP. 1/2018 PG. 
 
Per Providència de l’Alcaldia de data 03/04/2018 es va iniciar l’expedient de 
modificació de les Normes Subsidiàries de planejament de Móra la Nova PER 
L’ACTUALITZACIÓ DE DELIMITACIONS DE POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I 
REGULACIÓ DE LES PISCINES I BARBACOES , emetent-se en data 04/04/2018 
l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Per Providència de l’Alcaldia de data 03/04/2018 es va encarregar l’elaboració i 
redacció de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament. Aquesta 



 

 

documentació es va rebre a mitjans de juny del 2018. No hi ha informe de 
sostenibilitat ambiental donat que no hi haurà afectació al medi ambient. 
 
Redactada la documentació tècnica, en data 18/04/2018 els Serveis Tècnics 
Municipals han informat favorablement l’aprovació inicial de la modificació 
proposada, fent constar que la modificació s’ajusta als requisits establerts en el  
Decret 1/2010, del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que no es 
produeix augment de densitat d’habitatges, ni d’edificabilitats, ni es veu 
afectada cap zona verda, ni cap equipament esportius en superfície. 
 
La modificació proposada únicament afecta a espais situats en sòl urbà 
consolidat i per tant no es necessària l’avaluació ambiental ni l’informe previ 
preceptiu del Departament de Medi Ambient. 
 
En data 04/04/2018 el secretari interventor ha emès l’informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, emetent en data  18/06/2018 l’informe previ a 
l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries.  
 
Per tot l´exposat,  es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual  de les Normes Subsidiàries 
de Planejament PER L’ACTUALITZACIÓ DE DELIMITACIONS DE POLÍGONS 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I REGULACIÓ DE LES PISCINES I BARBACOES, de data 
juny de 2018. 
 
SEGON.  OBRIR un període d'informació pública per un termini d´UN MES, d´acord 
amb l´art. 85.4 del Decret 1/2010, del text refós de la Llei d´urbanisme de 
Catalunya,  mitjançant anunci que s’inserirà en el al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal a què es refereix el projecte tramitat, als efectes de presentació de 
possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics. 
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una modificació puntual per: 
 

 Actualitzar la delimitació de polígons. 
 Regular la ubicació de les piscines i barbacoes. 

 
Seguidament esmenta un per un els polígons que perviuen i els que s’eliminen. 
Diu també que les piscines s’ubicaran a una distància mínima d’1 metre dels veïns 
i que les barbacoes s’han d’adossar en la pròpia casa (no a la paret mitgera) i 
que el fumeral ha d’evacuar per sobre de la teva pròpia teulada. 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 



 

 

DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACORD DE  CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA D´UNA FINCA URBANA MUNICIPAL. 
 
Ateses les necessitats escolars de la població de Móra la Nova. 
 
Atès el contingut de l’informe de data 18/06/2018 de l’arquitecte municipal sobre 
el terreny de propietat d’aquest municipi, amb una superficie de 7.200  m2. situat 
al carrer de la Farigola de Móra la Nova. 
 
Atès que el terreny de referència figura a l’inventari de béns de la Corporació 
Municipal, amb la qualificació de bé patrimonial. 
 
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforma a l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, i el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Cedir gratuïtament  a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de 
la finca inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé patrimonial, lliure de 
càrregues i servituds, inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent, 
per destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un institut/escola i 
que es descriu registralment d’aquesta manera: 
 
DADES DE LA FINCA 
URBANA, PORCIO DE TERRENY de figura rectangular situada en el carrer de la Farigola, 
amb una superfície de 7.200 m2, llinda al font, al Nord amb línea de 100m amb el carrer 
de la Farigola; al Sud amb línea de 8 metres amb el núm 7 del carrer Joan Miró, amb línea 
de 12 metres amb el núm. 9 del mateix carrer, amb línea de 13,50 metres amb el núm 11 
del mateix carrer,  amb línea de 15 metres amb el núm. 13 del mateix carrer, amb línea 
de 14 metres amb el núm. 15 del mateix carrer, amb línea de 12,50 metres amb el núm. 17 
del mateix carrer, i amb línies de 11,50 metres amb els núms 19 i 21 del mateix carrer; a 
l’est amb línea de 70 metres amb la resta de la finca de la que es segrega i a l’oest amb 
línea de 67,50 metres amb la resta de la finca de la que es segrega. 
 
REFERÈNCIA CATASTRAL: 2532415CF0523B0001LW 
 
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de  Móra la Nova, a títol de SEGREGACIÓ 
I CESIÓ.                                                                                                                                                        
 
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el Registre 
de la Propietat de Falset, al tom 1.343, llibre 76, foli 93, finca 2.825 ,inscripció 1ª. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens. 
 
La seva referència cadastral és: 2532415CF0523B0001LW 
 



 

 

Aquesta cessió de domini es fa sota la condició suspensiva fins la finalització de 
les obres de construcció del centre educatiu. 
 
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar 
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.  
 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé 
objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de 
Catalunya. 
 
TERCER.- La construcció de l’ equipament escolar a que fa referència aquest 
Acord podrà ser dut a terme   per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un 
tercer mitjançant  qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu 
en el mateix haurà de efectuar-lo únicament  la Generalitat de Catalunya. 
 
El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació 
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per 
l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar 
així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit 
de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte escolar-, xarxa telefònica i 
conducció de gas –en cas de disposar-ne-.i els vials que limiten amb el solar es 
trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.  
 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques 
que puguin afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el 
seu destí a plena satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense cap cost o 
càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta 
execució de les obres com resultat de les característiques del solar ofert, del seu 
emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin 
condicionar la posada en funcionament del centre. 
 
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es 
tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la 
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a 
conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar 
l’activitat educativa. 
CINQUÈ. Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per dur a terme els acords presos. 
 
INTERVENCIONS 
 



 

 

El Sr. Alcalde explica en que consisteix l’acord de cessió fent una breu lectura de 
l’acord. 
 
El Sr. Jordi Lòpez diu que voldrien ser sabedors dels passos que es seguiran per 
poder ser partícips juntament amb la comunitat educativa. 
 
El Sr. Ferran Bladé diu que no poden donar suport. 
 
VOTACIÓ I ACORD 
 
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC+ 2 DEL GRUP DE PSC-PM 
ABSTENCIONS: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT  
 
ONZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE FIRES. 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’acord del ple de data 29/12/2016 de creació de la Comissió Fires: de La Fira 
Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, la Fira Intercomarcal de l’Oli i la 
Fira de Brocanters. 
 
Vist que cal modificar la composició del Consell (òrgan d’aquesta Comissió), en 
el sentit d’incloure i/o excloure les següents persones: 
 
Cal Incloure: 
 

NOM PROPOSTA ÀREA REPRESENTACIÓ 
Frederic Giné Monclús Pavelló Firal Sector comercial 
Marta Buch Escriche Fira del Vi Del sector del comerç de 

productes agrícoles 

 
Cal excloure: 
 

NOM PROPOSTA ÀREA REPRESENTACIÓ 
Genís Pena Ubieto Protocol i comunicació Sector protocol i comunicació 

 
Per tant la nova composició de l’esmentat Consell ha de ser: 
 

NOM PROPOSTA ÀREA REPRESENTACIÓ 
MIRIAM VINAIXA REY Presidenta del Consell, per 

delegació de l’Alcaldia 
(Regidora delegada Fires i 
Directora de les Fires) 

Ajuntament 

JORDI LOPEZ LEOR Regidor Ajuntament 
JESÚS ALVAREZ VILAS Regidor Ajuntament 
MARC ROMERA ABELLÓ Coordinador de les fires Del sector comerç de productes 
JOAN JOSEP RODRIGUEZ 
SABATE 

Accessos, Serveis i Seguretat Tècnic de seguretat 

MONTSERRAT VIÑA BORRULL Fira del Vi Del sector del comerç de 



 

 

productes agrícoles 
MARTA BUCH ESCRICHE Fira del Vi Del sector del comerç de 

productes agrícoles 
DAVID LLAURADÓ AVILA Pavelló Firal Sector comercial 
PEPI AVILA GALAN Pavelló Firal Sector comercial 
FREDERIC GINÉ MONCLUS Pavelló Firal Sector comercial 
JORDI LLEBERIA FARNOS Comerç i firaires Sector comercial i firaires 
JOAN R. CASANOVA FALCÓ Fira del Vi Sector restauració 
JULIO MONFORT TENA Agricultura Sector agrícola 
BRUNO GIRONES BALSEBRE Promoció econòmica Promoció econòmica 
JOSEP ESCODA PIÑOL Ramaderia Del sector del comerç de 

productes ramaders 
ANTONI CUTRONA CUTRONA Agricultura Del sector del comerç de 

productes agrícoles 
MIQUEL ANGEL CERVELLÓ Accessos, Serveis i Seguretat  Tècnic de seguretat 
ESTHER ESCOLÀ PIÑOL Comerç i firaires Sector comercial i firaires 
LOURDES BIENVENIDO BARRIOS Protocol i comunicació Sector protocol i comunicació 

 
- La Secretaria, que correspondrà al Sr. Josep Maria Piñol Jurado, secretari-
interventor municipal o funcionari en qui es delegui, que a la vegada serà 
assistit pel Sr. Bruno Gironès Balsebre, personal de l’Ajuntament de Móra la 
Nova o altre personal designat per la Presidenta del Consell. 

 
per tant es proposa al Ple l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la composició del Consell de la Comissió Fires, 
resultant la nova composició segons el següent llistat: 
 

NOM PROPOSTA ÀREA REPRESENTACIÓ 
MIRIAM VINAIXA REY Presidenta del Consell, per 

delegació de l’Alcaldia 
(Regidora delegada Fires i 
Directora de les Fires) 

Ajuntament 

JORDI LOPEZ LEOR Regidor Ajuntament 
JESÚS ALVAREZ VILAS Regidor Ajuntament 
MARC ROMERA ABELLÓ Coordinador de les fires Del sector comerç de productes 
JOAN JOSEP RODRIGUEZ 
SABATE 

Accessos, Serveis i Seguretat Tècnic de seguretat 

MONTSERRAT VIÑA BORRULL Fira del Vi Del sector del comerç de 
productes agrícoles 

MARTA BUCH ESCRICHE Fira del Vi Del sector del comerç de 
productes agrícoles 

DAVID LLAURADÓ AVILA Pavelló Firal Sector comercial 
PEPI AVILA GALAN Pavelló Firal Sector comercial 
FREDERIC GINÉ MONCLUS Pavelló Firal Sector comercial 
JORDI LLEBERIA FARNOS Comerç i firaires Sector comercial i firaires 
JOAN R. CASANOVA FALCÓ Fira del Vi Sector restauració 
JULIO MONFORT TENA Agricultura Sector agrícola 
BRUNO GIRONES BALSEBRE Promoció econòmica Promoció econòmica 
JOSEP ESCODA PIÑOL Ramaderia Del sector del comerç de 

productes ramaders 
ANTONI CUTRONA CUTRONA Agricultura Del sector del comerç de 



 

 

productes agrícoles 
MIQUEL ANGEL CERVELLÓ Accessos, Serveis i Seguretat  Tècnic de seguretat 
ESTHER ESCOLÀ PIÑOL Comerç i firaires Sector comerçial i firaires 
LOURDES BIENVENIDO BARRIOS Protocol i comunicació Sector protocol i comunicació 

 
- La Secretaria, que correspondrà al Sr. Josep Maria Piñol Jurado, secretari-
interventor municipal o funcionari en qui es delegui, que a la vegada serà 
assistit pel Sr. Bruno Gironès Balsebre, personal de l’Ajuntament de Móra la 
Nova o altre personal designat per la Presidenta del Consell. 

 
SEGON. Comunicar aquest Acord als membres designats per formar part de la 
Comissió de Fires, notificant-ho per escrit. 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió a les 20:45 hores, de la 
qual cosa s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de les Actes del Ple, 
i que davant meu, el secretari-interventor, signa l’alcalde president de 
l’ajuntament, de la qual cosa en DONO FE. 
 
 
 
       Vist i Plau 
       L'ALCALDE 
 
 


