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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 05/2020, a celebrar el dia 16/07/2020.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Remei Nogués Pena
Dia: 16 de juliol de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:53
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
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)

Excusen la seva assistència:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)

Durant el debat de punt núm. 6 de l´ordre del dia d´aquesta sessió plenaria, el grup municipal
de JUNTS per Móra la Nova ha presentat una Proposta d´acord per debatre sobre la celebració
de la 189 Fira de Móra la Nova edició COVID-19, si es ratifica la seva inclusió pel ple municipal,
d´acord amb l´art. 82.3 del ROF, en l’ordre del dia, i justificant la urgència en l´excepcionalitat
del moment actual. A proposta del portaveu del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, el
senyor Alcalde-President sotmet a votació de tots els presents la inclusió de la proposta
presentada dins de l’Ordre del Dia, aprovant-se la inclusió per UNANIMITAT.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, NÚM. 04/2020, CELEBRADA EL DIA 11/06/2020

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
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Atès que amb anterioritat ha estat lliurada a tots els regidors còpia de l´acta de la sessió
plenària anterior, núm. 03/2020 i celebrada el dia 30/04/2020, la Presidència demana als
assistents si es dóna per aprovada o es formula qualsevol objecció contra la mateixa, aprovantse per UNANIMITAT de tots els presents i sense cap esmena.

OBRES MUNICIPALS
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2. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D´OBRES MUNICIPALS
“ARRANJAMENT INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC MÓRA LA NOVA - FASE III PL. DE LA
VERDURA (ARRANJAMENT PL. DE LA VERDURA – NUCLI ANTIC FASE III)”.
El senyor Alcalde pren la paraula per explicar que s´ha redactat el projecte tècnic de l´actuació
d´arranjament de la Pl. de la Verdura, que ara es presenta a l'aprovació del Ple
Municipal, mantenint el mateix criteri de l´Equip de Govern anterior i donar continuitat a
l´arranjament del nucli antic del casc urbà de Móra la Nova.
Explica que l´obra s´ha inclòs en la convocatòria del Pla d´Obres i Serveis de Catalunya 20202024, del qual ja ha publicat l'aprovació de la proposta provisional del pla pels proper anys, i en
la que està inclosa aquesta obra.
Sobre el projecte el senyor Alcalde fa una explicació dels elements que conformen l´actuació
que es realitzarà a la Pl. de la Verdura, destacant-ne les places de parquin que es crearan i que
ajudaran a descongestionar la zona mancada d´espai físic per l´aparcament dels vehicles dels
residents a la zona, atenent, també així, a una petició llargament demanada pels veins de la
plaça i dels carrers adjacents.
La senyora M. Carmen Rios, represenant del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, fa
una explicació del sentit favorable del vot de la seva formació al projecte, tot i manifestant que
no es del seu agrat la situació que fa el projecte del parquin de vehicles.
Per la seva part, el senyor Carlos Trinchan, representant del grup municipal del PSC, fa una
defensa de la polivalència dels espais urbans que afavoreix el projecte davant la problemàtica
de la falta d´aparcament de la zona, i manifesta que la seva formació votarà a favor del mateix.
En relació amb la remodelació de la plaça de la Verdura, posa de manifest que caldria
reformular el Pla d´Actuació dels terrenys pertanyents a la senyora Cubells, i colindants a la
plaça, apostant per la conservació dels elements industrials antics existents en la propietat. A
la manifestació realitzada si mostra favorablement el senyor Alcalde.

La proposta es aprovada per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets
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Es presenta el projecte de l’obra de titularitat municipal “Arranjament integral del nucli antic
Móra la Nova - Fase III Pl. de la Verdura (Arranjament Pl. de la Verdura – Nucli Antic Fase III)”,
redactat per l’arquitecte, senyor Antoni Masalias Ibàñez, col.legiat núm. 6379-7.
Les obres definides en el mateix consisteixen en pavimentar la plaça i les calçades que la
rodegen, arranjar els serveis urbanístics bàsics, els complementaris, reposar els serveis
afectats per l’actuació a la Pl. de la Verdura i la renovació de l’arbrat.
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El seu pressupost per contracta és de DOS-CENTS QUATRE MIL CINC-CENTS NOU EUROS
AMB TRES CÈNTIMS (204.509,03 €), IVA inclòs.
Segons l´informe FAVORABLE emés pels Serveis Tècnics Municipals, en data 09/07/2020, el
projecte compleix les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la
normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta.
Urbanísticament, ha d’indicar-se que l’actuació es projecta en sòl classificat com a sòl urbà,
una part destinat a Sistema viari i l’altra parcs i jardins urbans, i que l’ús projectat s’ajusta a les
disposicions de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de
trenta dies i l’aprovació definitiva.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.
RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de al Llei de Contractes.
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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: APROVAR INICIALMENT el projecte de l’obra de titularitat municipal “Arranjament
integral del nucli antic Móra la Nova - Fase III Pl. de la Verdura (Arranjament Pl. de la Verdura –
Nucli Antic Fase III)”, redactat per l’arquitecte, senyor Antoni Masalias Ibàñez, col.legiat núm.
6379-7, amb un pressupost d’execució per contracta TOTAL de DOS-CENTS QUATRE MIL
CINC-CENTS NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS (204.509,03 €), IVA inclòs.
SEGON: SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant anunci a inserir al
BOPT, a la web municipal,al tauler d’anuncis i a la plataforma e-Tauler, per un període de
TRENTA (30) DIES, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPT. En el
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cas de no presentar-se al.legacions ni reclamacions s´entendrà aprovat definitivament el
projecte.

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
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3. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE D´OBRES MUNICIPAL
“ARRANJAMENT INTEGRAL NUCLI ANTIC MÓRA LA NOVA - FASE IV, CARRER HOSTAL”.
El senyor Alcalde fa una breu explicació del contingut del projecte de l´arranjament del C.
L´Hostal, del què en destaca que segueix la mateixa filosofia que l´anterior projecte aprovat per
l' arranjament de la Pl. de la Verdura al tractar-se d'una actuació situada al casc antic de nucli
urbà de Móra la Nova.
Tant la representant del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, senyora M. Carmen Rios,
com el representant del grup municipal del PSC, manifestent que el seu vot serà en sentit
favorable a l´aprovació del projecte.

La proposta es aprovada per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets
Es presenta el projecte de l’obra de titularitat municipal Arranjament integral nucli antic Móra la
Nova - Fase IV, carrer Hostal” redactat per l’arquitecte, senyor Antoni Masalias Ibàñez, col.
legiat núm. 6379-7.
Les obres definides en el mateix consisteixen en pavimentar el carrer, arranjar els serveis
urbanístics bàsics, els complementaris i reposar els serveis afectats per l’actuació al C. L
‘Hostal.
El seu pressupost per contracta és de SEIXANTA-SIS MIL CENT-VINT EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (66.120,74 €), IVA inclòs.
Segons l´informe FAVORABLE emés pels Serveis Tècnics Municipals, en data 09/07/2020, el
projecte compleix les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la
normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta.
Urbanísticament, ha d’indicar-se que l’actuació es projecta en sòl classificat com a sòl urbà ,
destinat a Sistema viari i que l’ús projectat s’ajusta a les disposicions de les Normes
Subsidiàries de Planejament vigents.
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El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de
trenta dies i l’aprovació definitiva.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.
RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de al Llei de Contractes.
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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: APROVAR INICIALMENT el projecte de l’obra de titularitat municipal “Arranjament
integral nucli antic Móra la Nova - Fase IV, carrer Hostal”, redactat per l’arquitecte, senyor
Antoni Masalias Ibàñez, col.legiat núm. 6379-7, amb un pressupost d’execució per contracta
TOTAL de SEIXANTA-SIS MIL CENT-VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
(66.120,74 €), IVA inclòs.
SEGON: SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant anunci a inserir al
BOPT, a la web municipal,al tauler d’anuncis i a la plataforma e-Tauler, per un període de
TRENTA (30) DIES, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPT. En el
cas de no presentar-se al.legacions ni reclamacions s´entendrà aprovat definitivament el
projecte.

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

HISENDA
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 2A MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER
A L'EXERCICI 2020
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La regidora d´educació, senyora Míriam Vinaixa, explica les dues tipologies d´alumnes que
assisteixen a l´escola d´arts, i els motius que fonamenten la modificació de l´ordenança fiscal
que es presenta a l'aprovació plenària.
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Davant la situació d´emergència sanitària provocada per la Covid-19 el alumnes lliures no han
pogut assistir a les classes ni rebre els ensenyaments als quals es van matricular, i amb la
finalitat de poder alleugerar la càrrega econòmica que suporten les famílies davant l´actual
situació, s´ha cregut convenient la modificació de l´ordenança fiscal 25T, Reguladora de la
taxa de la prestació de serveis per l’Escola municipal d’arts plàstiques i disseny (ESCOLA D’
ARTS) per facilitar la matriculació i l´assistència dels alumnes a l'escola durant proper el curs
escolar 2020-2021.
Tant la representant del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, senyora Carmen Rios,
com el representant del grup municipal del PSC, es manifesten en sentit favorable a l´aprovació
de la modificació de l´ordenança.

La proposta es aprovada per UNANIMITAT de tots els presents.

Fets
D’acord amb el que s’estableix al RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament té la intenció de modificar el
contingut d’una ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis que es
detallen més avall, per la seva aplicació a l’exercici de 2020 (a partir de la seva entrada en
vigor).
Per tot l’exposat, es considera convenient la modificació de la següent ordenança fiscal
reguladora de la taxa que a continuació es relaciona i d’acord amb l’Annex adjunt a la present
proposta:

ORDENANÇA FISCAL 25T, Reguladora de la taxa de la prestació de serveis per l’
Escola municipal d’arts plàstiques i disseny (ESCOLA D’ARTS)

Fonaments de dret
D’acord amb l’exposició de motius que s’ha fet, i atès l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 16 i 17 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
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2020 (a partir de la seva entrada en
vigor), la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
que a continuació es detallen i segons Annex adjunt a la present proposta:
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ORDENANÇA FISCAL 25T, Reguladora de la taxa de la prestació de serveis per l’
Escola municipal d’arts plàstiques i disseny (ESCOLA D’ARTS)

SEGON: Aquest acord provisional i el text de les modificacions s’han d’exposar al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de TRENTA DIES des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Igualment, l’acord i el text de la modificació s’inserirà en la web municipal.
TERCER: En el cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
L’acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de la modificació es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
QUART: Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

ANNEX
PROPOSTA PER LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI DE 2020 (bis)

D’acord amb la proposta presentada per aquesta Alcaldia, per la modificació de les
Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020 (a partir de la seva entrada en vigor), es
desenvolupa a continuació el text íntegre de l’articulat que es preveu modificar per l’Ordenança
fiscal següent:
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ORDENANÇA FISCAL 25T
Reguladora de la Taxa de la prestació de serveis per l’Escola municipal d’arts plàstiques
i disseny
Es proposa modificar l’article 5è del règim de declaració d’ingrés que queda redactat de la
següent manera:
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ARTICLE 5

1. L’ ingrés de la quota tributària de la taxa per matrícules d’alumnes pels estudis a l’Escola
d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova previstes en aquesta ordenança, s’
efectuarà, a traves de domiciliació bancària, entre els dies 10 i 30 del mes de setembre
de cada curs. En cas d’altes de matrícules posteriors al mes de setembre s’efectuarà, a
traves de domiciliació bancària, entre el 1er i el quinzè dia posterior a la sol·licitud de
matrícula.

2. En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la taxa per matrícules d’alumnes
pels estudis a l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova previstes en aquesta
ordenança es procedirà, a la denegació de l’admissió del corresponent alumne pels
estudis a l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova, i no en podrà gaudir fins
que hagi pagat.

3. El règim d’ingrés corresponent al material pels estudis a l’Escola d’Arts Plàstiques i
Disseny de Móra la Nova es gestionaran pel règim d’autoliquidació, amb anterioritat a la
retirada del material.

4. Per tant la taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:

a. Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b. Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà
sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Es proposa modificar l’article 9è del pagament de la taxa que queda redactat de la següent
manera:
ARTICLE 9
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El pagament de la taxa es realitzarà mitjançat domiciliació bancària, transferència
bancària o ingrés al compte de l’Escola d'Arts Plàstiques i Disseny de l’Ajuntament de
Móra la Nova. El pagament de la taxa pel material es podrà realitzar també mitjançant
ingrés a la caixa efectiu Escola d’Arts.
Tanmateix es proposa introduir una disposició transitòria que queda redactada de la següent
manera:
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La quantia de la taxa per matrícules i mitges matrícules per al curs 2020/2021 serà la que
resulti de l’aplicació de l’article 4 de l’ordenança amb excepció dels alumnes dels cicles no
oficials que ja haguessin estat matriculats el curs anterior.

Per tant les taxes modificades queden de la següent manera:

a. Alumnes dels cicles no oficials ja matriculats el curs anterior: 185,00 €
b. Alumnes dels cicles no oficials amb mitja matrícula ja matriculats el curs anterior: 0,00€

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

FESTES LOCALS
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS DIES DE FESTA LOCAL PER L'ANY 2021
Aprovat per UNANIMITAT

Fets
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2021, i atès que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, és necessari fer arribar al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies la proposta de festes locals de l’ajuntament de Móra la Nova.

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: FIXAR com a dies de festa de caràcter local per l’any 2021, el dia 2 d’agost, dilluns
de Festa Major, i el dia 22 d’octubre, divendres de Fira.
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SEGON: DONAR TRASLLAT del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a llur constància i als efectes oportuns.

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

FIRES
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUSPENSIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA 189 EDICIÓ DE
LA FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA, ANY 2020,
MOTIVADA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
El senyor Alcalde fa una explicació de la proposta per la suspensió de la 189 de la Fira
Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, que avui es presenta al Ple, en el sentit de fer
constar que cal prendre una decisió amb una antel.lació suficient i preveure actuacions davant
la situació futura que s’augura dolenta pel efectes de la Covid-19.
Destaca la importancia en evitar pèrdues econòmiques a l´Ajuntament, però també als
expositors i firaires, alguns dels quals ja han manifestat que davant l´actual situació no vindran
en aquesta edició.
Per tant, considera que es obligació de l´Ajuntament no posar en risc la població, però també
ho és que el prestigi de la Fira no perdi valor, entre d´altres factors a tenir en compte. Per
aquests motius, s´ha considerat, juntament amb la Comissió de Fires, que calia suspendre
l´edició d´enguany de la Fira, tot i que es una decisió difícil de prendre.
La senyora M. Carmen Rios, representant del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova,
explica que el seu grup votarà a favor de la proposta presentada per l´equip de govern, atesa
l´actual situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, però que presenten una proposta
alternativa per que la celebració de la fira pugui ser d´una altra manera.
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En aquest moment la regidora senyora Rios llegeix a tots els present la proposta a la qual ha
fet referència, al temps que en fa lliurament a la secretària per la seva constància a l´acta de la
sessió plenària i a la resta de grups polítics del Ple Municipal. La inclusió d´aquesta proposta a
l´Ordre del Dia de la present sessió plenària es votarà una vegada finalitzat el punt que ara ens
ocupa.
La regidora de fires, senyora Míriam Vinaixa, respon que alguns dels punts que es proposen
celebrar no els organitza directament l´Ajuntament, com és el cas de les Jornades Agràries, ja
que ho fa el Departament d´Agricultura. La celebració del Concurs de Vins s’hagués tingut de
dur a terme durant el temps del confinament, i per tant ara és impossible organitzar-ho. Pel que
respecta al Concurs Literari, es fa constar està prevista la seva celebració, i en relació a la línia
d´ajuts als expositors locals a la que es refereix, primer s´han de mirar quins son els recursos
de la intervenció municipal.
Així mateix, la regidora Míriam Vinaixa, llegeix un escrit de la Comissió de la Fires on
s´exposen els motius que fonamenten la suspensió de la Fira.
El senyor Carlos Trinchan, representant del grup municipal del PSC, manifesta que el seu grup
subscriu al cent per cent el contingut de l´escrit de la Comissió de Fira, però també aposta per
fer alguna mena d´acte per a que el comerç local pugui tenir alternativa a la Fira.
Li respon la regidora, senyora Míriam Vinaixa, recordant que ja es va celebrar la fira de Nadal,
sense gaire èxit en les vendes, i fa constar novament que els expositor de la fira d´octubre no
volen venir.
Tèrcia el senyor Alcalde, posant de manifest que fer venir a la gent d’arreu de Catalunya a la
Fira per un guany econòmic es arriscar molt la salut dels vilatans de Móra la Nova.
El senyor Marc Fontanet, posa de manifest que el format actual de la Fira no es viable, i per
això el seu grup, JUNTS per Móra la Nova, defensa la celebració d´alguns actes, tot i que
tampoc veu viable l’alternativa proposada pel grup municipal del PSC pel risc que comporta.
La regidora Míriam Vinaixa explica que la celebració de la Fira del Vi és del tot inviable. Els
preparatius comencen al mes de maig, que enguany ha estat impossible, i mouen molta gent
amb el risc que això comporta.
En aquest sentit, explica els motius de la suspensió de la Fira del Play-mobil, la qual ha estat a
instància dels mateixos organitzadors dels diorames. També fa menció a que la fira del
Brocanters tampoc podrà celebrar-se.
Finalitzades les intervencions es sotmet a votació la proposta sobre la suspensió de la
celebració de la Fira.

La proposta es aprovada per UNANIMITAT de tots els presents.
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Fets
La situació actual provocada per la pandèmia de la COVID-19 dificulta de forma molt important
la celebració d´actes multitudinaris que concentrin un gran nombre de persones en els espais
públics (Fira del vi, Fira gastronòmica, atraccions de fira, concerts musicals, ...) on es fa
impossible mantenir un necessari distanciament social a fi d´evitar contagis i la propagació del
virus que ha original aquesta pandèmia a nivell mundial.
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Els criteris sanitaris, la seguretat de la població, la prudència i una posició de responsabilitat
han de ser les prioritaris a l´hora de prendre decisions per l´Ajuntament de Móra la Nova, per
evitar situacions que posin en risc a les persones, tot i que aquestes decisions puguin
considerar-se totalment impopulars i no s´entenguin per un sector de la població.
La responsabilitat, en última instància, de la seguretat de les persones recau en l´Ajuntament
de Móra la Nova, com organitzador del certàmen que aplega en cada edició més de 50.000
visitants, i al no poder-se garantir cal actuar en conseqüència.
Per aquest motiu, la pandèmia del COVID-19, és pel qual la celebració de la 189 Edició de la
Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, prevista per als dies 22, 23, 24 i el 25 del
proper més d´octubre de 2020, no podrà dur-se a terme, ja que es considera molt complicat
poder garantir que es respectaran les mesures de prevenció i seguretat necessàries per totes
les parts implicades: expositors, firaires, muntadors, treballadors municipals i públic en general.
Aquest Consistori es conscient de les implicacions que aquesta suspensió comporta pels
diferents sectors econòmics del municipi i de la comarca, i de l’impacte negatiu que el mateix
tindrà en el territori, però també és responsable de garantir la salut de les persones, per damunt
de tot, en aquesta situació tant greu que estem vivint.

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: SUSPENDRE la celebració de la 189 Edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial
de Móra la Nova prevista pel dies 22, 23, 24 i 25 d´octubre de 2020, atesa la crisis sanitària
provocada per la pandèmia del COVID-19 que estem patint a nivell mundial.
SEGON. COMUNICAR el present acord a tots els sectors que de forma directa participen en el
certamen firal, i convocar-los per la propera edició que s´espera pugui celebrar-se el proper any
2021.
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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
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7. PROPOSTA D´ACORD PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 189 FIRA DE MÓRA LA NOVA
EDICIÓ COVID-19, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL JUNTS PER MÓRA LA
NOVA.

La proposta presentada NO ha estat aprovada.

El Grup Municipal de JUNTS per Móra la Nova presenta davant el Ple la següent proposta
d´acord, que transcrita literlament diu:
Degut a que la situació actual provocada per la pandèmia de la COVID-19 dificulta la celebració
d´actes multitudinaris en espais públics, com és el cas de la Fira de Móra la Nova.
Considerant que la Fira com sempre la coneixem no es pot fer de forma segura, però per amor
al poble i a les seves tradicions i per tal de mantindre aquestes tradicions vives i contribuir a la
recuperació econòmica, a la promoció de la cultural, a la millora del coneixement i a la voluntat
de seguir fent Fira inclús amb pandèmia, sense comprometre la seguretat de les persones i
respectant la normativa de prevenció.
Proposem al Ple Municipal l´adopció del següent ACORD:

1. Celebrar de manera excepcional, una Fira exclusivament de caire institucional, on es
mantindrien les Jornades Agràries per seguir apostant per una comarca agrícola i
ramadera de qualitat.

2. Celebrar el Concurs de Vins per tal de donar una possibilitat de promocionar els cellers
de la zona, en uns moments de dificultat econòmica per la baixada sobtada del consum
d´un producte de proximitat que aporta un gran valor afegit al sector.

3. Celebrar el Concurs Literari per impulsar la cultura, que en temps de crisi és la primera
damnificada per les retallades.

4.
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4. Establir una Línia d´Ajuts als Expositors Locals per a l´edició de la Fira de 2021, que
cobreixi el total del cost de la taxa, per tal de minimitzar les pèrdues per la suspensió de
l´edició d´enguany i estimar la seva futura participació.

Móra la nova, 16 de juliol de 2020.
M. Carmen Rios Moreno/signat – Grup Municipal JUNTS per Móra la Nova.
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S´obre un torn de paraules entre els presents, en relació al contingut de la proposta presentada
pel grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, que enceta el senyor Alcalde, en representació
del grup municipal d´ERC, fent constar que el sentit del seu grup serà desfavorable atès que en
el punt anterior de l´ordre del dia, el referit a la suspensió dels actes de la fira, ja s´ha
explicat àmpliament els motius que han portat a la suspensió enguany del tradicional certamen.
Per part del senyor Carlos Trinchan, portaveu del grup municipal del PSC, fa constar que el seu
grup es posicionarà a favor de la proposta.
Sotmesa pel senyor Alcalde la proposta presentada a votació, el resultat de la mateixa és un
empat, computant-se de 5 vots a favor, dels grups municipals de JUNTS per Móra la Nova i
PSC, i 5 vots en contra del grup municipal d´ERC.
D´acord amb el contingut de l´art. 100 del ROF, es procedeix a realitzar una segona votació de
la proposta presentada, el resultat de la qual torna a ser un empat, amb 5 vots a favor, dels
grups municipals de JUNTS per Móra la Nova i PSC, i 5 vots en contra del grup municipal
d´ERC.
Finalment, per aplicació del vot de qualitat del senyor Alcalde davant la situació d´empat que
s´ha donat en les dues votacions, la proposta presentada NO ES APROVADA, amb el resultat
de 5 vots a favor de JUNTS per Móra la Nova i PSC, i 6 vots en contra, 5 del grup municipal
d´ERC i 1 vot de qualitat de l´Alcalde.

DACIÓ DE COMPTS DELS DECRETS DE L´ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES
8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 121 AL NÚM. 259
DE 2020
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. 121 al núm. 259 de 2020,
amb un total de 139.

Resum per unitats
31 Àrea de Serveis Interns
13 Àrea intervenció
54 Àrea Secretaria
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6

Àrea de Serveis a la Persona

10 Àrea tresoreria
3

Àrea de Serveis al Territori

22 Àrea de Serveis a la Seguretat i Mobilitat

Detall dels Decrets
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Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

15
2020d'abril À r e a
Canvi de titularitat taxes escombraries i clavegueram Av. Diputació núm. 0006
0000121 d e
Secretaria
2020
15
2020d'abril À r e a
Canvi de titularitat i domiciliació preu públic escombraries c. Major núm. 0037 00
0000122 d e
Secretaria
2020
15
2020d'abril À r e a
Canvi de titularitat preu públic escombraries carrer Major núm. 0039 00 01
0000123 d e
Secretaria
2020
15
2020d'abril À r e a
Canvi titularitat taxes escombraries i clavegueram, c. Ribera d'Ebre núm. 0047
0000124 d e
Secretaria
2020
20
2020d'abril À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 22 d'abril de 2020.
0000125 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
20
2020d'abril À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern nº 14/2020 de data 22 d'abril de 2020.
0000126 d e
Secretaria Telemàtica via skype'
2020
20
Àrea de
2020d'abril
Nomenament dels representants de l´Ajuntament de Móra la Nova al Comité de
Serveis
0000127 d e
Seguretat i Salut del mateix.
Interns
2020
23
2020d'abril À r e a
Convocatòria de la 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
0000128 d e
Secretaria Comptes a celebrar el dia 28/04/2020. Telemàtica via LOCALRET MEET.'
2020
24
2020d'abril À r e a
Convocatòria de 'Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 03/2020, a celebrar el
0000129 d e
Secretaria dia 30/04/2020. Telemàtica via LOCALRET MEET'
2020
26
Àrea de Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
2020d'abril
Serveis
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100/2020, 103/2020, 108
0000130 d e
Interns
/2020, 111/2020, 112/2020 i 120/2020. Període 26/04/2020 – 09/05/2020.
2020
28
Àrea de
2020d'abril
Serveis
Aprovació de les nòmines del personal del més d'abril 2020.
0000131 d e
Interns
2020
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28
2020Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 29 d'abril de 2020.
d'abril À r e a
0000132 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
28
2020d'abril À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 15/2020 de data 29 d'abril de 2020.
0000133 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
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28
Àrea de
2020d'abril
Aprovació del quadrant horari del Servei de Vigilants municipals dels mesos
Serveis
0000134 d e
d'abril i maig de l’any 2020.
Interns
2020
30
2020d'abril À r e a
Sol·licitud de compra en règim de concessió del nínxol 105 B-BIS
0000135 d e
Secretaria
2020
1 de
Àrea de
2020maig
Serveis
Contractació Auxiliar Administrativa OAC, Sra. Ana Franquet Belmonte
0000136 d e
Interns
2020
5 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació. Telemàtica Via Localret Meet.'
0000137 d e
Secretaria
2020
5 de
Àrea de
2020maig
Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge I
Serveis
0000138 d e
dietes Abril 2020.
Interns
2020
5 de
2020maig À r e a
Devolució d'ingressos indeguts programa Vacances en Família
0000139 d e
intervenció
2020
5 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 16/2020 de data 06 de maig de 2020.
0000140 d e
Secretaria Telemàtica via Localret Meet.'
2020
8 de
Àrea de
2020maig
Serveis
0000141 d e
Interns
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100/2020, 103/2020, 108
/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020 i 130/2020. Període 10/05/2020 – 17/05
/2020.

Àrea de
9 de
Serveis a
2020maig
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 05/7407-2020 German Briz Martínez
0000142 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
Àrea de
9 de
Serveis a
2020maig
l a
(SEG) Denùncia trànsit Exp. 03/7403-2020 Adrián Sierra Jiménez
0000143 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
Àrea de
9 de
Serveis a
2020maig
l a
(SEG) Denuncia trànsit Exp. 04/7404/2020 Ferran Granadino Llauradó
0000144 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

9 de
2020maig
0000145 d e
2020

Àrea de
Serveis a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 04/7405-2020 Isabel Adell Torrejón
l a
Seguretat
i Mobilitat

Àrea de
9 de
Serveis a
2020maig
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 4/7406-2020 Adrián sierra Jiménez
0000146 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

12 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 13 de maig de 2020. Via
0000147 d e
Secretaria skype.'
2020
13 de
2020maig À r e a
Adquisició nínxol 183 F en règim de concessió per 50 anys al Sr. Manuel Garcia
0000148 d e
Secretaria Arenas
2020
14 de
Àrea de
2020maig
Serveis
Modificació de les nòmines del personal del mes d'abril de 2020.
0000149 d e
Interns
2020
16 de
Àrea de
2020maig
Serveis
Bestreta paga extra estiu 2020 Sr. Manel Usach Sancho.
0000150 d e
Interns
2020
16 de
Àrea de
2020maig
Serveis
0000151 d e
Interns
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100/2020, 103/2020, 108
/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020, 130/2020 i 141/2020. Període 18/05/2020
– 24/05/2020.

16 de
Àrea de
2020maig
Serveis
Bestreta nòmina mes de maig 2020 Sr. Gerard Berlanga Perez
0000152 d e
Interns
2020
18 de
2020maig À r e a
Resolució compra de nínxol en règim de concessió per 50 anys nº 184 F
0000153 d e
Secretaria
2020
18 de
2020maig À r e a
Acta A10 incompliment article 10 de l'ordenança de convivència ciutadana i ús
0000154 d e
Secretaria dels espais públics de l'Ajuntament de Móra la Nova
2020
Àrea de
19 de
Serveis a
2020maig
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 05/7409-2020 María Sepulveda Invernot
0000155 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
19 de
2020maig À r e a
Informe favorable instal·lació caseta Pirotècnia Rosado, SL del 5 al 23 de juny de
0000156 d e
Secretaria 2020
2020
Àrea de
19 de
Serveis a
2020maig
l a
(SEG) Denuncia trànsit Exp. 05/7408-2020 Alex Joan Margalef Borras
0000157 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

19 de
2020maig À r e a
Sol·licitud de renúncia dels nínxols 79-80 del departament C per desistiment del
0000158 d e
Secretaria titular
2020
19 de
Àrea de
2020maig
Serveis
Aprovació d'expedient disciplinari per falta lleu. Sr. Jorge Manuel Aubeso Pla.
0000159 d e
Interns
2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

19 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 20/05/2020. Telemàtica via
0000160 d e
Secretaria skype.'
2020
19 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 17/2020 de data 20/05/2020.
0000161 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
20 de
2020maig À r e a
Canvi de titularitat i domiciliació preu públic escombraries, taxes clavegueram i
0000162 d e
Secretaria Gual núm. 181, C. Ginesta núm. 0003
2020
21 de
2020maig À r e a
D'aprovació de rectificació d’errors del decret d’Alcaldia nº 101/2020 de
0000163 d e
intervenció modificació de crèdits 2/2020.
2020
22 de
Àrea de
2020maig
Serveis
0000164 d e
Interns
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100/2020, 103/2020, 108
/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020, 130/2020, 141/2020 i 151/2020. Període
25/05/2020 – 31/05/2020.

25 de
Àrea de INFORME SOBRE LES OBRES PROMOGUDES PEL CENTRE DE
2020maig
Serveis al TELECOMUNIACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
0000165 d e
Territori
GENERALITAT DE CATALUNYA. EXP. 2019-0000586 A.
2020
25 de
2020maig À r e a
Devolució d'ingressos indeguts programa Vacances en Família
0000166 d e
intervenció
2020
26 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 27 de maig de 2020.
0000167 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
26 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 18/2020 de data 27/05/2020.
0000168 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
26 de
2020maig À r e a
Pagament de despeses per locomocions i dietes membres del Govern Local i
0000169 d e
intervenció personal no directiu primer trimestre 2020
2020
26 de
Àrea de
2020maig
Aprovació concessió de subvenció de subvenció nominativa a societat de pesca
Serveis a
0000170 d e
l'Anguila.
la Persona
2020
26 de
Àrea de
maig
2020Serveis a Aprovació concessió de subvenció nominativa a Associció MCM tunning club
0000171 d e

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

2020

la Persona

27 de
Àrea de AL.LEGACIÓ DINS DEL PERÍODE D´AUDIÈNCIA A L´EXP. 2010-S-510
2020maig
Serveis al SOBRE L´ARXIU DE L´AUTORITZACIÓ D´ABOCAMENTS D’AIGÜES
0000172 d e
Territori
RESIDUALS PROCEDENTS DEL SAE “EL MOLLO” AL RIU EBRE
2020
27 de
Àrea de
2020maig
Serveis
Aprovació de les nòmines del personal del mes de maig 2020
0000173 d e
Interns
2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

28 de
2020maig À r e a
Aprovació de la liquidació del pressupost del 2019.
0000174 d e
intervenció
2020
29 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
0000175 d e
Secretaria Comptes a celebrar el dia 03/06/2020.'
2020
30 de
2020maig À r e a
0000176 d e
Secretaria
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100/2020, 103/2020, 108
/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020, 130/2020, 141/2020, 151/2020 i 164
/2020. Període 01/06/2020 – 07/06/2020.

2 de
Àrea de
2020juny
Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge I
Serveis
0000177 d e
dietes Maig 2020
Interns
2020
2 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 03/06/2020. Telemàtica via
0000178 d e
Secretaria skype.'
2020
2 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 19/2020 de data 03/06/2020.
0000179 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
2 de
2020juny
Àrea
Modificació de crèdit 4/2020 per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis
0000180 d e
intervenció anteriors.
2020
3 de
2020juny
Àrea
Aprovació d'expedient de distribució del superàvit derivat de la liquidació del
0000181 d e
intervenció pressupost 2019
2020
3 de
Àrea de
2020juny
Presentació d´al.legacions al replantejament de la línia de terme entre Garcia i
Serveis al
0000182 d e
Móra la Nova.
Territori
2020
4 de
2020juny
Àrea
Aprovació conveni subvenció creu roja
0000183 d e
Secretaria
2020
4 de
2020juny
Àrea
Aprovació xifres oficials de població
0000184 d e
Secretaria
2020
2020-

4 de
juny
Àrea

Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

0000185 d e
2020

Secretaria Comptes a celebrar el dia 09/06/2020'

4 de
Aprovació de rectificació d’errors del Decret de l’Alcaldia nº 174/2020 de
2020juny
Àrea
liquidació del pressupost 2019, en relació als ajustos al Romanent de Tresoreria
0000186 d e
intervenció
per despeses Generals pel compte 413.
2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

5 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 04/2020, a
0000187 d e
Secretaria celebrar el dia 11/06/2020'
2020
5 de
Àrea de
2020juny
Serveis
0000188 d e
Interns
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100 /2020, 103/2020,
108/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020, 130/2020, 141 /2020, 151/2020, i 176
/2020. Període 08/06/2020 – 14/06/2020.

5 de
2020juny
Àrea
0000189 d e
tresoreria
2020

Atorgament autorització caseta venda i liquidació de taxes Pirotècnia Rosado, SL

8 de
Àrea de
2020juny
Aprovació de rectificació d’errors en el Decret nº 81/2020 d’aprovació concessió
Serveis a
0000190 d e
de subvenció nominativa a C. F. Atlètics de Móra la Nova'
la Persona
2020
9 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 10 de juny de 2020.
0000191 d e
Secretaria Telemàtica Via skype'
2020
9 de
2020juny
Àrea
D'aprovació de rectificació d’errors del decret d’Alcaldia nº 180/2020 de
0000192 d e
intervenció modificació de crèdits 4/2020.
2020
9 de
Àrea de
2020juny
Serveis
Bestreta nòmina paga extra estiu 2020 Sr. Gerard Berlanga Perez.
0000193 d e
Interns
2020
9 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 20/2020 de data 10 de juny de 2020.
0000194 d e
Secretaria Telemàtica via skype.'
2020
Àrea de
10 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7410-2020 Vanesa Reyes González
0000195 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
Àrea de
10 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7411-2020 Ramón Garcia Mouro
0000196 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
10 de
2020juny
Àrea
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu monitors
0000197 d e
Secretaria de lleure
2020

2020-

Àrea de
10 de
Serveis a
juny
l a
SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7412-2020 Aaron Valen Alcaide
de

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
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PER:
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ROVIRA
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SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

0000198 2020

Seguretat
i Mobilitat

11 de
2020juny
Àrea
0000199 d e
tresoreria
2020

Modificació titularitat preu públic escombraries i taxes clavegueram c. Ametllers
núm. 1

12 de
2020juny
Àrea
0000200 d e
tresoreria
2020

Baixa per impagament de la llicència per l’entrada de vehicles per aparcament,
gual permanent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

12 de
Àrea de
2020juny
Assignació temporal de funcions al personal de la llar d’infants de l’Ajuntament
Serveis
0000201 d e
de Móra la Nova com a conseqüència del covid-19.
Interns
2020
12 de
Àrea de
2020juny
Serveis
Aprovació de les nòmines del personal de la paga extra estiu 2020.
0000202 d e
Interns
2020
12 de
Àrea de
2020juny
Serveis
0000203 d e
Interns
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100 /2020, 103/2020,
108/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020, 130/2020, 141 /2020, 151/2020, 176
/2020 i 188/2020. Període 15/06/2020 – 21/06/2020

15 de
2020juny
Àrea
Anul·lació concert Festa Major Orquestra Himalaya
0000204 d e
intervenció
2020
15 de
2020juny
Àrea
Aprovació de presentació de recurs de reposició a la liquidació del canon
0000205 d e
Secretaria d'abocament de residuals a l'Alberg Mas de la Coixa
2020
16 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 17/06/2020. Telemàtica via
0000206 d e
Secretaria skype.'
2020
16 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 21/2020 de data 17 de juny de 2020.
0000207 d e
Secretaria Telemàtica via skype'
2020
Àrea de
17 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denuncia trànsit Exp. 06/7413-2020 Mercedes Valencia lópez
0000208 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
18 de
2020juny
Àrea
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. procés selectiu de monitors
0000209 d e
Secretaria de lleure. nomenament tribunal qualificador.
2020
19 de
2020juny
Àrea
Devolució d'ingressos indeguts programa Vacances en Família
0000210 d e
intervenció
2020
19 de
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenar el tribunal i fixar la
2020juny
Àrea
data de les proves. Procés selectiu de vigilant municipal i constitució de borsa de
0000211 d e
Secretaria
treball.
2020

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

19 de
Àrea de
2020juny
Serveis
0000212 d e
Interns
2020

Adopció de mesures davant l'avinguda del coronavirus. COVID-19. Mesures
addicionals a les adoptades en els Decrets d'Alcaldia nº 100 /2020, 103/2020,
108/2020, 111/2020, 112/2020, 120/2020, 130/2020, 141 /2020, 151/2020, 176
/2020, 188/2020 i 203/2020. Període: A partir del dia 22/06/2020.

23 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 25 de juny de 2020.'
0000213 d e
Secretaria
2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

23 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 22/2020 de data 25 de juny de 2020.'
0000214 d e
Secretaria
2020
23 de
2020juny
Àrea
Sol.licitud tarja aparcament Dolores Garcia Martínez
0000215 d e
Secretaria
2020
23 de
2020juny
Àrea
Sol.licitud tarja aparcament minusvàlid M. PILAR ORTÍ
0000216 d e
Secretaria
2020
25 de
Àrea de
2020juny
Serveis
Aprovació de les nòmines del personal Juny 2020.
0000217 d e
Interns
2020
25 de
Àrea de
2020juny
Serveis a Aprovació concessió de subvenció nominativa a C. F. Atlètics de Móra la Nova
0000218 d e
la Persona
2020
26 de
2020juny
Àrea
0000219 d e
tresoreria
2020

Alta taxes escombraries i clavegueram C. Imperial Tàrraco núm. 0014

26 de
2020juny
Àrea
0000220 d e
tresoreria
2020

Canvi de titularitat preu públic escombraries C. Ventura i Gassol núm. 0010 00 01

Àrea de
26 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7414-2020 Ramona Ciuca
0000221 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
Àrea de
26 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7415-2020 Gheorghe Carabat
0000222 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
26 de
2020juny
Àrea
(CEM) Canvi de titularitat nínxol 106 C Raimunda Barceló Estivill
0000223 d e
Secretaria
2020
Àrea de
26 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7166-2020 Vanessa Antunes Pinto
0000224 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: MARIA REMEI NOGUES PENA - DNI *** (SIG),
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 25/09/2020, 25/09/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
21/10/2020
a les 11:56:05

26 de
2020Àrea
juny
0000225
tresoreria
de
2020

Canvi de titularitat taxes escombraries i clavegueram C. Sant Domènech núm. 17

26 de
Àrea de
2020juny
Serveis
Contracte de treball de la Sra. M. Glòria Freixes Masip
0000226 d e
Interns
2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

26 de
Àrea de
2020juny
Serveis
Contractació monitors/res de lleure per a la realització del Casal d'Estiu 2020.
0000227 d e
Interns
2020
Àrea de
29 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7165-2020 Comercial Cots UBA LDE SL
0000228 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
29 de
Àrea de
2020juny
Serveis a Sol.licitud tarja aparcament Cristina Ortega
0000229 d e
la Persona
2020
29 de
Àrea de
2020juny
Serveis a Sol.licitud targeta aparcament minusvàlid Josep Ponsoda Aguiló
0000230 d e
la Persona
2020
29 de
Àrea de
2020juny
Aprovació del quadrant horari del servei de Vigilants Municipals dels mesos de
Serveis
0000231 d e
juliol, agost i setembre 2020.
Interns
2020
29 de
Àrea de
2020juny
Serveis
Modificació jornada laboral ordinària Sra. Ana Franquet Belmonte
0000232 d e
Interns
2020
29 de
Àrea de
2020juny
Anulació i deixar sense efectes la contractació del Sr. Marc Blanc Carmona
Serveis
0000233 d e
d'acord amb el Decret 227/2020.
Interns
2020
30 de
2020juny
Àrea
Liquidació cànon Servei d'abastament d'aigua potable, exercici 2018 i
0000234 d e
intervenció regularització exercici 2017
2020
30 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 23/2020 de data 01 de juliol de 2020'
0000235 d e
Secretaria
2020
30 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 01 de juliol de 2020'
0000236 d e
Secretaria
2020
30 de
2020juny
Àrea
0000237 d e
tresoreria
2020

2020-

Canvi de titularitat taxes escombraries i clavegueram C. Onze de Setembre núm.
12, C. Major núm. 70 01 C i 91 00

30 de
juny
Àrea
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0000238 d e
2020

tresoreria

Canvi de titularitat i domiciliació Gual núm. 163

Àrea de
30 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7416-2020 Serralleria Metcos S. L.
0000239 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
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Àrea de
30 de
Serveis a
2020juny
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7417-2020 Alexandru Sorin Serac
0000240 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
30 de
2020juny
Àrea
0000241 d e
tresoreria
2020

Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram C. Major núm.
0007 E 01 D

1 de
Àrea de
2020juliol
Assistències regidors òrgans de govern i indemnitzacions per quilometratge i
Serveis
0000242 d e
dietes Juny 2020.
Interns
2020
2 de
Àrea de
2020juliol
Serveis
Modificació jornada laboral ordinària Sra. Maria Ripoll Sanchez
0000243 d e
Interns
2020
3 de
2020juliol À r e a
Estimació Plec de descàrrec sanció 04-7404-20 Ferran Granadino Llauradó
0000244 d e
Secretaria
2020
Àrea de
3 de
Serveis a
2020juliol
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7419-2020 Abdnasser Zaidi
0000245 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
Àrea de
3 de
Serveis a
2020juliol
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7418-2020 Rafael Alberto Torres Farnós
0000246 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
3 de
Àrea de
2020juliol
Serveis
Aprovació modificació de les nòmines del personal Juny 2020.
0000247 d e
Interns
2020
6 de
2020juliol À r e a
Imposició sanció expedient nº 01-7390-2020 Ana Maria Sarroca Montagut
0000248 d e
Secretaria
2020
Àrea de
6 de
Serveis a
2020juliol
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 06/7420-2020 Lease Plan Servicios S. A.
0000249 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
6 de
2020juliol À r e a
(CEM) Canvi de titularitat del nínxol 304 D Adelina Pedret Solé
0000250 d e
Secretaria
2020
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6 de
2020juliol
0000251 d e
2020

Àrea de
Serveis a
(SEG) Denuncia trànsit Exp. 07/7421-2020 Gisela Avante Cozar
l a
Seguretat
i Mobilitat

Àrea de
7 de
Serveis a
2020juliol
l a
(SEG) Denúncia trànsit Exp. 07/7422-2020 Ramón José Pascual Pardo
0000252 d e
Seguretat
2020
i Mobilitat
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7 de
2020juliol À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 08 de juliol de 2020'
0000253 d e
Secretaria
2020
7 de
2020juliol À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern nº 24/2020 de data 8 de juliol de 2020'
0000254 d e
Secretaria
2020
7 de
Àrea de
2020juliol
Aprovació de la modificació de les nòmines del personal de la paga extra estiu
Serveis
0000255 d e
2020.'
Interns
2020
8 de
2020juliol À r e a
Resolució Acta A10 Elena Lasyrkina
0000256 d e
Secretaria
2020
9 de
2020juliol À r e a
0000257 d e
tresoreria
2020

Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram C. Mossèn
Cinto Verdaguer núm. 0008 00 02

9 de
D’aprovació d’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses
2020juliol À r e a
de l’exercici 2020, del tipus generació de crèdit, finançat amb ingressos de
0000258 d e
intervenció
naturalesa no tributària, d’acord amb compromisos ferms d’aportació
2020
9 de
2020juliol À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 25/2020 de data 10 de juliol de 2020'
0000259 d e
Secretaria
2020

PRECS I PREGUNTES
9. PRECS I PREGUNTES DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS.
Per JUNTS per Móra la Nova, el senyor Marc Fontanet, i en relació amb el punt anterior on s‘ha
donat compte dels Decret de l´Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària celebrada el 30
/04/2020, fa menció al Decret núm. 174-2020, relatiu a l´aprovació de la liquidació del
pressupost del 2019, en el qual observa un desajust en els número de la liquidació del
pressupost.
Fa constar que el seu grup municipal esperava uns millors resultats econòmics.
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Li respon el senyor Alcalde fent menció a que les despeses creixen i que els impostos no
poden augmentar-se anualment. Fa constar que s´han realitzat retallades i que s’ha presentat,
també, un Pla d´Ajust.
El senyor Fontanet, en relació a la liquidació del pressupost esmentada posa en evidència que
els números han anat empitjorant i que la desviació observada es important. Pregunta si se sap
de quines partides surt l´important desquadrament.
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Li contesta el senyor Alcalde informant-lo que en la propera Comissió de Comptes es donarà
informació detallada sobre la liquidació del pressupost 2019, i que el desquadrament més
important ve donat per la pòlissa de crèdit.
Des del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, es formula la pregunta de perquè
l´Ajuntament va contractar una empresa de fora del poble per fer un espot publicitari sobre la
promoció del comerç local, quan a la població hi ha empreses que podrien haver-lo fet.
Contesta el regidor de comerç, senyor Ferran Rosich, manifestant el seu desconeixement en l’
existència d’una empresa que pogués realitzar aquest treball.
Des del grup municipal de JUNTS per Móra la Nova se l´informa que Foto-Crescenti també fa
vídeos promocionals.
També es pregunta, pel grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, com és que es va donar
autorització per fer una festa al poliesportiu.
Respon el senyor Alcalde fent constar que es tractava d´una festa familiar organitzada per la
persona concessionària del Bar de les piscines i pista poliesportiva, per la qual cosa no se li va
denegar ja que l´horari es corresponia amb l ‘horari d´obertura al públic del bar.
Pel grup municipal del PSC també es pregunta sobre el tema de la festa, i pel tema de les
terrasses dels Bars, i tenint en compte l’actual situació de la zona del Segrià i l´Hospitalet de
Llobregat, si hi ha alguna mesura per part de l´Ajuntament si la situació actual derivada de la
pandèmia empitjorés a la població.
Respon el senyor Alcalde explicant que hi ha una línia d’ajuts de la Diputació Tarragona
destinada a actuacions que els ajuntaments realitzin en relació a la COVID-19, i que s´està
pensant en la contractació d´un Agent Cívic. No obstant, des de l´Ajuntament s´intenta fer lo
possible per a que la gent respecti els horaris dels establiments públic.
El senyor Trinchán, grup municipal del PSC, considera que s´ ha de ser una mica tolerant amb
els establiments dedicats a l’activitat de Bar ja que és un sector que ho està passant molt
malament.
Considera molt correcte el tema de la contractació d’un Agent Cívic, i més si la contractació es
fa de gent que està aturada.
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El senyor Alcalde, ERC, demana a la senyora Carmen Rios, JUNTS per Móra la Nova, que
quan hagi de fer consultes sobre temes municipals ho demani prèviament per escrit, que és el
canal reglamentari, fent menció a la pregunta que sobre les piscines municipals va formular
directament al serveis tècnics municipals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 974833ED239945BE86F6EA5CB377E9B2 i data d'emissió 05/11/2020 a les 11:37:18

També el senyor Alcalde, en relació, a la visita que va realitzar el Conseller de la Generalitat
pel tema del 5G a Móra la Nova, hi va haver persones que en van colar a l´acte sense haver
estar invitades, demanant al grup municipal de JUNTS per Móra la Nova, que això no es torni a
produir.
Per últim, el senyor Alcalde posa de manifest una petició als grups polítics municipals en relació
a la utilització de les xarxes socials, ateses les publicacions que en relació al tancament de les
piscines municipals s´han dut a terme per una formació política. Demana que des d´aquests
grups no es faci un mal ús de les xarxes, que amb els missatges que si publiquin no
s´identifiquin famílies, i que els temes personals no s'hi tractin.
La senyora M. Carmen Rios, JUNTS per Móra la Nova, explica que el tema que ha fet avinent
el senyor Alcalde es va resoldre així que va esbrinar d’on havia sortir la publicació a que s´ha
referit, i que la mateixa no havia estat de la seva formació política, sinó d´un particular que va
retirar el comentari.
El grup municipal del PSC es lamenta de que aquesta sensibilitat pel que fa a les xarxes no
s´hagués tingut l´any 2017 amb el membres de la seva formació, al que li respon el senyor
Alcalde que aquella va ser una situació totalment diferent.

Secretari acctal.

Alcalde President

Remei Nogués Pena

Francesc Xavier Moliné Rovira
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