
 

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

1480/2018 El ple 

 

Diego Navarro Pascual, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sessió celebrada el 25 / d’octubre / 2018 s’adoptà l’acord següent: 

Expedient 1480/2018. Planejament general, aprovació inicial MP NNSSP trasllat 
zona verda P18A

Es   presenta  proposta de  Modificació puntual de  les   Normes Subsidiàries i de 
Planejament d’aquest municipi, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Gironés 
Pedrol, de trasllat de la zona verda del polígon 18A, que té com a objecte el següent:
 
1.- Traslladar bona part de la zona verda, 1113.00 m2, que es troba en la part 
posterior del polígon 18A, per tal d’adequar la qualificació urbanística a l’ús que s’hi 
ve produint.
 
2.- Qualificar de zona verda, un espai qualificat d’equipaments de 1125,00 m2, que 
es troba en el carrer Girasol de Móra d’Ebre. D’aquesta manera es corregeix la 
manca de sistema zona verda que presenta la urbanització “La Verdaguera”. Aquest 
espai, actualment està qualificat de sistema d’equipaments genèrics, no essent en 
cap cas equipaments esportius. Els únics equipaments específicament esportius a 
Móra d’Ebre són els que es troben dintre de l’àmbit del antic P15 (ja gestionat) i que 
va ser objecte de modificació puntual de normes amb la funció específica d’albergar 
instal·lacions esportives. 
 
3.- Vincular un conveni urbanístic pel que s’estableix la cessió gratuïta d’un solar 
situat al carrer Lleida, 4 de 445,89 m2 a canvi del terreny de 1113.00 m2 que es 
requalifica en el polígon 18A. El conveni urbanístic incorpora valoració dels 2 
terrenys per tal d’acreditar l’equilibri econòmic de l’operació i que no suposa cap lesió 
per als interessos municipals. 
 
Així mateix, s’ha redactat una proposta de conveni urbanístic per a regular la 
permuta de terrenys patrimonials i la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A, a signar entre aquest 
Ajuntament i Vilanova Fustes, SCCL, que s’annexa al present acord. Aquest conveni 
preveu una sèrie de compromisos tant per part de l’Ajuntament, com a promotor i 
subjecte que ha de tramitar la Modificació puntual esmentada, així com la 
desafectació del bé de domini públic de la zona verda del polígon P18A per tal de 
convertir-lo en bé patrimonial, com per part de Vilanova Fustes, el qual es 
compromet a adquirir la propietat del solar situat al carrer Lleida, núm. 4, respecte el 
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qual té un dret d’opció de compra, per tal de, a posteriori, tramitar un expedient de 
permuta patrimonial amb la finca municipal del polígon P18A. Així mateix, consta a 
l’expedient Diligència de compareixença davant el secretari-interventor accidental 
signada pel representant de Vilanova Fustes, SCCL en data 15 d’octubre de 2018, 
en què manifesta que se li ha facilitat còpia de l’esmentat conveni  i que un cop llegit 
i trobat conforme es signa un exemplar del conveni, prenent raó del mateix, 
incorporant-lo com a annex a l’acta de compareixença.
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció que obra a l’expedient,  i vist que 
s’ha de sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que organisme 
afectat per raó de llurs competències sectorials, ja que la present modificació puntual 
afecta a terrenys municipals que es troben en zona de policia, d’acord amb l’art. 6 i 
concordants del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Aigües, així com del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols 
preliminar, I, IV, V, VI, VII i VII del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
 
Atès el que s’estableix als articles 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya  i articles 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme.
 
Pel que respecta als convenis urbanístics és aplicable la tramitació regulada a 
l’article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol, en relació amb l’article 104 del DL 1/2010, de 3 d’agost.
 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 
18 d’octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la  Modificació puntual de les Normes  subsidiàries  i  
de planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A, 
promoguda per  aquest Ajuntament i que es justifica en la part expositiva del present 
acord.
 
SEGON: Aprovar el conveni urbanístic per a regular la permuta de terrenys 
patrimonials i la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament de 
Móra d’Ebre entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la mercantil Vilanova Fustes, SCCL.
 
TERCER: Sotmetre  l'expedient de modificació puntual així com el conveni urbanístic 
a informació  pública  pel termini  d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de  
la  Província de Tarragona,  en un dels diaris  de  més circulació  de  la  província i  
 al  tauló  d'anuncis de l'Ajuntament   per tal que qualsevol que ho  desitgi  pugui 
examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions 
que consideri oportunes, d’acord amb l’article 85 de la Llei d’urbanisme, aprovat el 
text refós mitjançant el DL 1/2010, de 3 d’agost, i l’art. 26 del Reglament de la Llei 
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d’urbanisme. Així mateix, donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria 
d'informació pública del procediment de planejament i dels acords d'aprovació que 
s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web municipal. 
 
QUART: Concedir audiència per un termini d'un mes a tots els  Ajuntaments, per tal 
que puguin examinar l'expedient i tinguin també  la  possibilitat de presentar les  
al·legacions  que considerin convenients.
 
CINQUÈ: Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, en aquest cas,  a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya.
 
SISÈ: Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni i de tots 
aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
 
SETÈ: Notificar el present acord a Vilanova Fustes, SCCL, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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