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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 07/2021, a celebrar el dia 23/09/2021
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 23 de setembre de 2021
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC - AM)
Sra. Maria Font Vallespí (ERC - AM)
Sra. M.Carmen Rios Moreno (JUNTS)
Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - CP)
Sr. Jordi López Leor (PSC - CP)

Excusen la seva assistència:
Sr Marc Fontanet Giné (JUNTS)

ACORDS
SECRETARIA
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, NÚM. 06/2021, A CELEBRAR EL DIA 29/07
/2021
Aprovada l'acta per unanimitat

HISENDA
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L´AJUNTAMENT DE L'EXERCICI
DEL PRESSUPOST 2020
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El Sr. Carlos Trinchan diu que atés que hi ha hagut un resultat positiu de l'exercici, que s'ha
millorat el PMP a 44 dies (tot i que aquest s'ha de seguir rebaixant) i que l'endeutament està en
un percentatge molt assequible, s'hagués pogut pensar en vilatants i donar alguna subvenció
més pel tema del COVID 19.
El Sr. Alcalde diu que es agosarat dir que no s'ha fet res per part de l'equip de govern. Explica
que es van fer 3 plans de xoc. Que s'ha de vetllar per tal que el període mig de pagament
estigui en els 30 dies reglamentaris i si es gasta el mínim Romanent de Tresoreria que queda
lliure això afecta directament al període mig de pagament.
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Aprovat per:
8 a favor: ERC + PSC
2 abstencions: JUNTS

Fets

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2021-161 de data 20/04/2021 es va procedir a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020
Per resolució de l’Alcaldia de data 23/06/2021 es va resoldre iniciar l’expedient d’aprovació del
Compte General, així com encarregar a la intervenció la seva elaboració i emissió dels
corresponents informes preceptius.
D’acord amb l’art. 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, entre les
funcions atribuïdes a aquests funcionaris en relació a la comptabilitat destaca la de formar el
compte general de l’entitat local, el qual s’adjunta a la present proposta per donar compliment a
l’art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals (TRLRHL).
Que en data 06/08/2021 es va publicar l’edicte d’exposició pública al BOPT (Butlletí Oficial de
la província de Tarragona), amb el CVE 2021-07048.
Que durant el termini d’exposició pública (quinze dies hàbils, des de la publicació al BOPT) del
Compte General de la corporació corresponent a l’exercici 2020, NO s’han presentat
objeccions o reclamacions.

Fonaments de dret
Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2
/2004, de 5 de març
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En conseqüència, S'ACORDA:

ÚNIC. APROVAR el Compte General de la corporació de l’exercici pressupostari de 2020,
integrats pels següents documents comptables:
Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Estat de canvis del patrimoni net.
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Estat de fluxos d’efectiu.
La memòria.

Juntament amb la documentació complementària següent:
Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus
ens depenents.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’
entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

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

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/2021, PER MITJÀ DE
BAIXES DE CRÈDIT I ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.
Aprovat per unanimitat

Fets
Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses que es detallen més avall.
Aquestes despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen
consignació pressupostària, o la que hi ha és insuficient o no ampliable, obliguen a tramitar l’
expedient de crèdit extraordinari/suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents,
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que s’ha de finançar amb baixes de crèdits i amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, d’acord amb el que disposa l’article 36.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril que regula
les hisendes locals.

Fonaments de dret
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D’acord amb l’article 177.2 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, la proposta de modificació, amb l’
informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la
corporació.
En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formularhi reclamacions.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per capítols, al BOP i al
tauler d'anuncis.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR l’expedient de Modificació de Crèdit, de Crèdit extraordinari i suplement
de crèdit, a finançar mitjançant baixes de crèdit i romanent de tresoreria per a despeses
generals d’acord amb la següent PROPOSTA:
PROPOSTA A: CE i SC finançat amb baixes
Consignació de despeses amb CRÈDITS EN BAIXA
Aplicació pressupostària 2021

Prog.
(àrea de Econòmica
despesa)

Org.

06

454

61000

Sp.

01

Descripció

Inv2021: Arranjament
de camins municipals

Crèdits
definitius
abans
modificació

10.000,00 €

Import baixa
despeses
q u e
determina el
finançament

Crèdit
definitiu
després de
l a
modificació

2.900,00 €

7.100,00 €
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00

929

50000

00

11

91301

04

920

06

03

01 F O N S
DE
CONTINGÈNCIA
d'execució
pressupostària

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

NOU
préstec/2021:
01 Amort. préstec C/
Rafel de Casanova

8.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

63302

Inv2021: Conductes
01 a i r e s
Casa
Consistorial

8.780,00 €

1.902,00 €

6.878,00 €

4324

22799

Agrobotiga:
01 Contracte
turístic
Punt d'Informació

2.180,00 €

2.180,00 €

0,00 €

3384

22609

01 Festa de Sant Joan

4.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

TOTAL
MODIFICAT

IMPORT

32.982,00 €

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN ALTA
Aplicació pressupostària 2021
Crèdit
Crèdits
definitiu
Descripció aplicació definitius
Import alta
després de
pressupostària
abans
de crèdit
l a
modificació
modificació

Prog.
(àrea de Econòmica Sp.
despesa)

Org.

07

172

62309

In2021:
Instal.
01 Panels solars Llar
Infants "El Comellar"

01

160

60900

01

02

1532

62301

Inv2021:
01 Equipaments i eines
varies brigada

02

130

22104

01

InvN2021:Pluvials
barri del Remei

Seguretat:
personal

Vestuari

05

3372

62310

InvN2021:Inversions
diverses Llar de
01
jubilats: purificador
i altres

01

4320

62500

Inv2021:
Punt
02 d'informació,
senyalització

TOTAL
IMPORT
MODIFICAT

10.060,00 €

2.900,00 €

12.960,00 €

0,00 € 20.000,00 €

20.000,00 €

4.600,00 €

2.000,00 €

6.600,00 €

9.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

4.400,00 €

2.180,00 €

6.580,00 €

2.000,00 €

2.902,00 €

4.902,00 €

32.982,00 €

PROPOSTA B: SC finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals
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Consignació de despeses en ALTA
Aplicació pressupostària despeses 2021

Prog.
(àrea de Econòmica
despesa)
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Org.

Crèdits
Descripció aplicació definitius
pressupostària
abans
modificació

Sp.

InvN2021:Pluvials
barri del Remei

Crèdit
definitiu
Import alta
després de
de crèdit
l a
modificació

01

160

60900

01

7

150

22706

URBANISME:
02 Estudis i projectes
tècnics

8.000,00 €

7.000,00 €

15.000,00 €

2

171

63504

Inv2021:
Parc
01 infantil "Barri del
Remei"

14.000,00 €

5.500,00 €

19.500,00 €

2

160

21000

5.000,00 € 11.000,00 €

16.000,00 €

1

Manteniment
clavegueram

20.000,00 € 23.000,00 €

TOTAL
IMPORT
MODIFICAT

43.000,00 €

46.500,00 €

Consignació del finançament

Aplicació pressupostària ingressos 2021
Org.

Econòmica

0

87000

Sp.

Procedència
afectat

Descripció
RLT
per
1 despeses
generals

a

finançament

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals ajustat

Import

46.500,00 €

45.500,00 €

SEGON: En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al
BOP i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es
presenten reclamacions.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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URBANISME
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT RELATIU A LA
MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA, I AMB L'OBJECTE
DE SUPRIMIR EL POLÍGON D’ACTUACIÓ P14
Aprovat per unanimitat

Fets
Vista la proposta de Conveni Urbanístic de planejament relatiu a la modificació DE LES NNSS
DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA, i amb l'objecte de suprimir el polígon d’actuació P14,
formulada per JOSE MARIA SALA MIRALLES amb DNI 39157170S, demanant què per part de
l’Ajuntament de Móra la Nova s’accepti la cessió gratuïta del bé immoble amb referència
cadastral 43095A015000060000KR, i inscrit al Registre de la Propietat amb la referència:
Código registral único: 43001000245236, NUMERO DE FINCA: FINCA DE MORA LA NOVA Nº:
861, a favor de l’Ajuntament de Móra la Nova, per destinar-lo a vialitat, així com la signatura del
conveni amb el Sr JOSE MARIA SALA MIRALLES de data 6 de maig de 2021.
Vistos els informes tècnic i jurídic al respecte sobre la seva adequació a l'objecte i funcions
previstes a la legislació urbanística de Catalunya, considerant que la modificació que es
proposa respon als interessos públics municipals a l'àmbit urbanístic per quant:
La finalitat pretesa amb la cessió és compatible amb les previsions de la modificació
del planejament urbanístic vigent: concretament amb 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, que es troba en el tràmit d’aprovació
del text refòs
Vista la justificació de l’expedient segons el propi redactor de la modificació puntual Sr.
Antoni Masalias Ibàñez (el text refós de la qual data del 16/07/2021):
P14.- Al sud de la població, es l’antic nucli dels Masets del Raval de Sta. Teresa, plànol
4.4, destinat a augmentar l’amplada del carrer. I completar els serveis.
Els serveis existents al carrer son accés rodat, paviment granular compactat,
abastament d’aigua, subministrament d’electricitat en baixa tensió, telecomunicacions i
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enllumenat públic, l’evacuació d’aigües residuals es realitza mitjançant fosses
sèptiques individuals.
Als annexes de memòria s’adjunta esquema dels serveis urbanístics existents i
fotografies.
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Els estudis tècnics previs per la implantació dels servei de clavegueram van detectar
que era necessari realitzar una actuació prèvia en la xarxa en alta consistent en la
construcció d’una estació de bombeig i la impulsió fins al col·lector situat al peu del
terraplè de l’antiga N-420.
Aquesta actuació es considera d’interès general i excessiva per fer-se a càrrec dels
pocs propietaris que conformen el polígon d’actuació doncs no es tracta d’una nova
implantació si no de un petit nucli habitat des de fa més de un segle amb tots els
serveis urbanístics bàsics contemplats a l’art 26 del TRLUC a excepció del
clavegueram i amb la major part dels complementaris:
Article 26. Concepte de sòl urbà
Constitueixen el sòl urbà:
a) Els terrenys que el planejament urbanístic inclou de manera expressa en aquesta
classe de sòl perquè, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà,
tenen tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades
per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície edificable. El simple fet
que el terreny confronti amb carreteres i vies de connexió interlocal i amb vies que
delimiten el sòl urbà no comporta que el terreny tingui la condició de sòl urbà.
b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d’
urbanització que aquest determina.
En el moment de la redacció de la Revisió de les NSP, iniciada al 1994, l’objectiu bàsic
pel que es delimita el polígon era augmentar l’amplada del vial.
Es va rebre a l’Ajuntament la proposta, per part de la propietat de la
finca, de realitzar la cessió del terreny necessari per l’ampliació del carrer si l’actuació
de completar els serveis es podia realitzar mels mitjans habituals en sòl urbà consolidat.
D’acord amb l’art 26 del TRLUC es tracta de sòl urbà consolidat per l’edificació des de
fa molt temps doncs es supera els 2/3 dels terrenys edificables i per altra part el
planejament no introdueix cap canvi d’ús. Efectuats els estudis tècnics per la
implantació dels serveis que manquen i la modernització dels existents comportava una
despesa desproporcionada i no assumible per les finques afectades, el clavegueram no
es pot resoldre per gravetat i la impulsió fins al col·lector que va a la depuradora (situat
sota el peu del terraplè de l’antiga N-420) te una distancia considerable.
A l’efecte s’ha consultat, amb resultat favorable, la possibilitat d’obtenir subvenció de l’
ACA per la impulsió i que l’Ajuntament pugui obtenir altres subvencions a través dels
plans d’acció municipal.
Aquests ajuts externs no es podran obtenir si l’actuació està contemplada dins d’un
polígon d’actuació urbanística.
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Ateses les circumstàncies existents i la infraestructura a implantar l’actuació es d’
interès general.

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 F1B75D11533D4036B82837566DAFCB55 i data d'emissió 28/01/2022 a les 09:29:14

La formalització del compromís de cessió dels terrenys per l’ampliació del carrer ha
retardat el procediment per la redacció d’aquest text refós però finalment ha derivat en
un Conveni urbanístic recentment signat que s’adjunta en els annexes de memòria.
Les obligacions dels propietaris en sòl urbà no consolidat han variat molt des de 1994,
amb la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística a data d’avui son molt superiors
a les contemplades al 1994 i per tan una vegada obtingut el compromís de la cessió
dels terrenys destinats a l’ampliació del vial i atès que físicament es tracta de sol urbà
consolidat per la edificació, segons l’art 26 del TRLUC, caldria donar solució a la
implantació del serveis de clavegueram en alta i la modernització dels altres serveis
existents amb els mitjans habituals de l’ajuntament en sòl urbà consolidat deixant
sense efecte la delimitació d’aquest polígon d’actuació.
Vist que mitjançant acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió ordinària de data 29/07
/2021 es va aprovar el seu sotmetiment al tràmit d'informació pública per termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província, de data 09/08/2021.
Vist que durant el termini esmentat NO s'han presentat al·legacions.

Fonaments de dret
Considerant el que disposen els als articles 9.8, 25.1, 18.1-c) i 61è del text refós de la Llei de
Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre TRLSRU-, l'article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i els articles 25 i 26 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i en l'exercici de les
competències que té atribuïdes en virtut de l'article 52.2-c) 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 i l'article
22.2-c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i un cop
deliberat l'assumpte pels Srs. Regidors i Regidores integrants de la Comissió Informativa.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes el Conveni Urbanístic de planejament relatiu a la
modificació DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA, i amb l'objecte de
suprimir el polígon d’actuació P14, formulada per JOSE MARIA SALA MIRALLES amb DNI
39157170S, demanant què per part de l’Ajuntament de Móra la Nova s’accepti la cessió
gratuïta del bé immoble amb referència cadastral 43095A015000060000KRI, el text definitiu del
qual consta adjunt en l’expedient 4309440003-2020-0000120:
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SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el present acord, amb el text
definitiu de l'esmentat conveni urbanístic, així com al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, i a
la pàgina web municipal.
TERCER.- Enviar una còpia del conveni urbanístic de planejament que s'aprova al
Departament competent en matèria d'urbanisme en el termini d'un mes des de la seva
aprovació, per tal que sigui inserit a la secció de convenis urbanístics de l'instrument de
divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat.
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QUART.- Donar trasllat del present acord als interessats en el procediment, amb indicació dels
recursos que siguin pertinents.

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

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 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. EXP. 1/2018 PG.
Aprovat per unanimitat

Fets
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió extraordinària celebrada el dia 21/06/2018,
va aprovar inicialment 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.
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
està s´està tramitant.
En aquest expedient no era necessari demanar els informes de possibles organismes afectats
per no afectar les seves competències.
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No hi va haver procés d’avaluació ambiental en aquest procediment
Finalitzat el termini d’informació pública, no es van presentat al·legacions a la modificació de
les normes proposada, tal i com figura en el certificat del resultat de la informació pública que
consta en l’expedient.
Els ajuntaments amb els quals confina l’àmbit territorial objecte de la present modificació, no
han formulat al·legacions.
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En data 01/10/2018 els Serveis Tècnics Municipals van informat favorablement l´aprovació
provisional
Tramesa la documentació tècnica i l´expedient administratiu a la Comissió Territorial
d´Urbanisme de les Terres de l´Ebre per l´aprovació definitiva de la modificació de les normes
subsidiàries, en sessió de data 23/01/2019 l´organ territorial va acordar suspendre l´aprovació
definitiva de la modificació, fins la presentació d´un Text refós, degudament verificat pel mateix
òrgan que va aprovar provisionalment la modificació de les NNSS, que incorpori les
prescripcions següents:

1. Suspendre l´aprovació definitiva de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament per a la regulació de piscines i barbacoes i la supressió de polígons
d´actuació urbanística de Móra la Nova, promoguda i tramesa per l´Ajuntament, fins que
mitjançant un text refós, verificat per l´òrgan que ha atorgat l´aprovació provisional de
l´expedient i diligenciat, s´incorporin les prescripcions següents:

1.1 Respecte als PAU, cal eliminar del document la seva supressió.
1.2 Pel que fa a la normativa, caldrà:

1.2.1 Respecte als nou articles 193bis-Condicions a aplicar en la construcció d’
una piscina i el 193tri-Condicions a aplicar en la construcció d´una barbacoa:

a. Cal modificar la normativa de manera que s´elimini tota contradicció entre
els nous 193bis i 193 tris i els articles que estableixen els paràmetres
d´ordenació vigents a les zones urbanístiques afectades així com les
contradiccions amb l´article 207 vigent de les NNSS.
b. Cal que la memòria justifiqui la necessitat de la modificació puntual que
provoca l´aparició dels articles 193bis i 193tris d´acord amb l´article 97 del
TRLU, en tant que les propostes de modificació hande raonar i jsutificar la
necessitat de la iniciativa, i l´oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents.

1.2.2 Respecte a l’article 193bis-Condicions a aplicar en la construcció d´una
piscina:

Transcripció de l'acta número 2021-0000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
MOLINE
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 21/10/2021, 21/10/2021
ACTIO el XAVIER
dia 22/12/2021
a les
12:41:11

Pel que fa a les distàncies mínimes de les piscines caldria que s´afegis
a l´apartat 1 que en tot cas s´hauran de complir també les distàncies
mínimes detemrinades per les normatives sectorials.
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1.2.3 Respecte l´article el 193tri- Condicions a aplicar en la construcció d´una
barbacoa:

a. Cal modificar el redactat de manera que es prohibeixin les barbacoes com
a elements auxiliars aïllades, i en tot cas establir que es trobin vinculades o
adossades a la construcció principal, respectant en tot cas les separacions
mínimes a llindars a veïns o a vials o altres limitacions establertes en cada
subzona.
b. Caldrà suprimir la condició de sobrepassar 1 metre per sobre de l alçada
de l´edificació principal i de les colindants i substituir-la per un redactat que
parli de vincular l´evacuació de fums de les barbacoes amb la coberta de
l´edificació principal.
c. Es recomana que enlloc d´establir una regulació segons cada zona
urbanística, es redacti unes genèriques aplicables a totes les zones on es
pugin edificar construccions auxiliars en concordança amb l´article 207 del
planejament urbanístic vigent i que recullin les consideracions de l´apartat
valoratiu.

2. Indicar a l´Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d´ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l´article 17.6 del Reglament de la Llei d´urbanisme, aprovat pel Decret 305
/2066, de 18 de juliol, i de l´ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen
els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

3. Comunicar-ho a l´Ajuntament.

Per part de l´Ajuntament s´ha redactat la documentació requerida per la CUTE en el seu acord
de data 23/01/2019, relativa al Text Refós 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
En data 14/09/2021 els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l´aprovació del
Text Refós presentat.

Fonaments de dret
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47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, correspon al Ple l’
aprovació inicial de les Normes Subsidiàries de Planejament mitjançant acord adoptat
per majoria absoluta.
Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 del febrer, de modificació del text refós de la Llei
d´Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d´agost, i per la Llei 7/2011, de
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament de la llei d´urbanisme.
Llei 39/2015, 1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Planejament general vigent: Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. APROVAR el Text Refós de la Modificació puntual 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, Exp. 1/2018 PG.
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació del Text Refòs per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art.
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
TERCER. Trametre la documentació del text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre per la seva aprovació, publicació i consegüent executivitat de la modificació
del planejament aprovada.
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Règim de recursos:
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

JUTGE DE PAU
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LES VACANTS DE
JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT DE MÓRA LA NOVA.
Aprovat per unanimitat
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Fets
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Vista la comunicació formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrit
núm. RE 3281, en data 26/06/2021, fent constar que el termini de quatre anys pel qual fou
nomenat el Jutge de Pau SUPLENT de Móra la Nova, senyor Victor Font San José, estava
pròxim a finalitzar, i que calia iniciar la tramitació del corresponent expedient per formular un
nou nomenament.
Vista la comunicació formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrit
núm. RE 3501, en data 08/07/2021, fent constar que calia iniciar la tramitació del corresponent
expedient per nomenar un nou Jutge de Pau TITULAR, atesa la defunció del que fins ara
exercia el càrrec, el senyor Joan Moreno Pedret.
Atès que mitjançant Decret de l´Alcaldia de data 13/07/2021 es va resoldre iniciar l´expedient
per cobrir les vacants del Jutge de Pau titular i suplent de Móra la Nova, donant-se trasllat
d´aquesta resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com consta a l´expedient.
Atès que consta a l´expedient l´informe de la secretaria-intervenció, de data 12/07/2021.
Atès que es va comunicar al Jutjat de 1a. Instància de Faset i al Jutjat de Pau de Móra la Nova
l´inici de la convocatòria pública per cobrir les vacants de Jutge de Pau titular i suplent per la
seva exposició al tauló d´anuncis corresponent.
Atès que mitjançant edicte publicat al BOPT núm. CVE 2021-06613 del dia 22/07/2021, a la
web municipal mitjançant la plataforma e-Tauler i al Tauló d´Edictes d´aquest Ajuntament, es va
obrir el període d’informació pública per cobrir les vacants referides del Jutjat de Pau,
presentant-se les següents sol.licituds:

1. Senyor VICTOR FONT SAN JOSÉ, núm. RE 3830, en data 28/07/2021, sol.licitant
desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau TITULAR de Móra la Nova,

2. Senyora MARIA MASIP MASIP, núm. RE 3976, en data 09/08/2021, sol.licitant
desenvolupar el càrrec de Jutgessa de Pau SUPLENT de Móra la Nova.

Atès que les persones sol.licitants, d’acord amb la documentació presentada, reuneix les
condicions legals exigides per a ser proposats com a Jutges de Pau, en quan a capacitat i
compatibilitat.
Atès que correspon al Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres, l´elecció de Jutge de Pau i del seu substitut entre les persones que així ho
hagin sol.licitat, les quals han de reunir les condicions legals exigibles, per proposar-ne el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Transcripció de l'acta número 2021-0000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
MOLINE
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 21/10/2021, 21/10/2021
ACTIO el XAVIER
dia 22/12/2021
a les
12:41:11

Fonaments de dret
Articles 101.2 i 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Articles 1.2 i 6 del Reglament dels Jutges de Pau.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER: PROPOSAR al senyor Victor Font San José, per al seu nomenament com a Jutge de
Pau TITULAR, i a la senyora Maria Masip Masip, com a Jutgessa de Pau SUPLENT, del Jutjat
de Pau de Móra la Nova.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de
Govern, per a que, si escau, procedeixi a efectuar els nomenament corresponents.

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

CONVENIS
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE L´ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE
L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE
CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS
Aprovat per unanimitat

Fets
Vista la necessitat de l’Ajuntament de Móra la Nova de poder obtenir informació tributària de
Agència estatal d’Administració Tributària per tal de poder gestionar diferents expedients de
contractació, subvencions.
Vist que l’anterior conveni que cobria l’obtenció d’aquesta informació ha caducat.
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L'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
han subscrit, amb data 18 de març de 2021, un Conveni en matèria subministrament
d'informació de caràcter tributari a les entitats locals.
Vist que mitjançant acord de ple l’Ajuntament es va adherir erròniament al Conveni de
col·laboració entre L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES en matèria d'intercanvi d'informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
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Fonaments de dret
Llei 7/1985 RBRL.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d'alcaldia 418/2021 que DEIXA SENSE EFECTE L’ADHESIÓ
al Conveni de col·laboració entre L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES en matèria d'intercanvi d'informació
tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d'alcaldia 418/2021 que resol adherir-se al conveni entre
L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
MUNICIPIS I PROVÍNCIES en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a
les entitats locals.
SEGON.- DESIGNAR com interlocutors amb l’AEAT les següents persones:

Josep Maria Piñol Jurado: Secretari-Interventor

– Denominació de l'òrgan o càrrec: Secretari-Interventor

Remei Nogués Pena: Administrativa de gestió

– Denominació de l'òrgan o càrrec: Administrativa de gestió

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

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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