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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      4 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   22 de Maig de 2014 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Conxita Mosegui Abella, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Regidora 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sr. Josep Subirachs Pedret, Regidor 
Sr. Josep Sole Arnal, Regidor 
Sra. Concepcion Blasi Vila, Regidora 
Sr. Jose M. Dominguez Lozano, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Aprovació, si s 'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2.- Aprovació de l'exp. 1/2014, de modificació del pla econòmic financer 2013-2014 
3.- Aprovació inicial de la MP de les NNSSP en l'àmbit dels polígons 19 i 20, polígon 14 i equipaments 
fase II polígon industrial Les Verdegueres 
4.- Modificació de l'acord plenari d'establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències. 
5.- Informacions de presidència 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

L’Alcalde abans de començar la sessió agraeix als regidors que no hagin posat cap inconvenient 
en posposar la Comissió Informativa, ja que ha estat per causes justificades. 
 

1.- Aprovació, si s 'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
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Atès el que disposa l'article 91 del Reglament d’Organització i Funcionament, aprovat pel R.D. 2568/86, 
de 28 de novembre.  
 
La secretària-interventora procedeix a donar lectura de l'acta núm. 3/2014, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 10 d’abril de 2014, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió.  
                                                            ----------------  
 
2.- Aprovació de l'exp. 1/2014, de modificació del pla econòmic financer 2013-2014 
 

1.- ANTECEDENTS 
 

1- El pressupost general de l’exercici 2013 que va ser aprovat en sessió plenària de data 28 de desembre 
de 2012 no complia l’objectiu d’estabilitat pressupostària (en termes ajustats) ni la regla de la despesa 
que estableix la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fruit de la 
incorporació de la nova inversió de la construcció d’un complex d’equipaments al Barranc de les Moreres, 
de 4 milions d’euros, al pressupost del 2013, suposant un increment de 3,5 milions respecte el pressupost 
del 2012.  
 
Per aquest motiu, es va procedir a la formulació, per part dels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació 
de Tarragona, d’un Pla econòmic financer amb horitzó temporal d’un any (2014), per tal que l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre donés compliment als objectius que preveu l’article 21 de l’esmentada llei.  
 
2- Aleshores, mitjançant acord del Plenari de la Corporació en sessió de data 29 d’abril de 2013 es va 
aprovar el pla econòmic financer que aconseguirà el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa en l’horitzó temporal de 31 de desembre de 2014, es va publicar al BOPT núm. 
105 de 7 de maig de 2013 i es va trametre una còpia del mateix a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 23 de la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
3- Mitjançant anunci publicat al BOPT núm. 76 d’1 d’abril de 2014 la Diputació de Tarragona va publicar 
anunci d’informació pública de les bases reguladores del Pla especial d’inversions sostenibles 2014 
aprovades inicialment pel ple d’aquest organisme en sessió de data 28 de març de 2014.  
 
4- Al Butlletí Oficial de la Província núm. 98 de 29 d’abril de 2014 es va publicar anunci de convocatòria 
del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del Pla especial d’inversions sostenibles 
2014 (PEIS), de manera condicionada a l’aprovació de les bases específiques amunt indicades. 
 
La finalitat del PEIS és subvencionar les inversions financerament sostenibles (base cinquena) destinades 
a aconseguir una gestió més eficient dels serveis i optimitzar els seus costos efectius als municipis de fins 
a 20.000 habitants. 
 
5- D’entre els requisits exigits en les bases específiques d’aquestes subvencions es preveu que s’ha de 
donar compliment a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en el sentit de tenir en la liquidació del 2013 capacitat de 
finançament, complir amb un període mig de pagament a proveïdors inferior a 30 dies, tenir un rati de 
deute viu no superior al 110 % i tenir un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu una 
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vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament. Aleshores, si no es compleix algun 
d’aquests requisits i el municipi ja disposa d’un pla econòmic financer (PEF) vigent, com el cas de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, s’haurà d’actualitzar el PEF actual incorporant la nova subvenció, la inversió 
que sol·licitarà en aquesta subvenció i la variació de despeses corrents que se’n desprengui, si s’escau. 
 
6- Les actuacions que l’Ajuntament de Móra d’Ebre pretén sol·licitar al PEIS són, per una banda, l’obra de 
pavimentació i adequació de diferents carrers del municipi que ascendeix a un import de 461.214,30 
euros i, per l’altra, l’obra de substitució del paviment de les voreres de diversos carrers del municipi que 
ascendeix a l’import de 124.942,48 euros. 
 
7- Per tot això, pel Decret de l’Alcaldia núm. 20140032, de data 5 de maig de 2014 s’ha iniciat l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació del pla econòmic financer, d’un any, com a conseqüència de la 
sol·licitud de la subvenció del Pla especial d’inversions sostenibles 2014 a la Diputació de Tarragona i 
amb l’objectiu d’incorporar al pla econòmic financer vigent les actuacions a sol·licitar i la nova subvenció 
assignada, que d’acord amb la bases tercera i l’annex 2 de les bases reguladores és de 91.167,46 euros. 
 
8- La secretària – interventora acctal. ha emès informes en relació a la modificació del pla econòmic 
financer i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del 
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 

Primer.- Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i 
financer corrector durant l'any en curs i el següent. 
 
L’expedient per a l’aprovació d’aquesta modificació del Pla econòmic financer inclou els formularis 
normalitzats del Departament d’Economia i Coneixement, PR.0, PR.1.2, informe d’ intervenció i  memòria 
d’ alcaldia, els quals són sotmesos al Ple per a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa 
l’article 21.3, 22 i 23 del R.D. 1463/2007 i articles 9 i 10 de l’ Ordre ECF/138/2007. 
 
Segon.- Pel que respecta a la tramitació d’aquest Pla  caldrà seguir el procediment establert a l’art. 23 de 
la LO 2/2012 i l’art. 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.  
 

- Aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de 
l’incompliment. L’òrgan competent, el Ple, disposa de dos mesos com a màxim, des de la 
presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de 
l’incompliment, per la posada en marxa del pla (art. 23 de la normativa de referència).  

- L’article 23 de la LO 2/2012, i l’art. 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria disposa que el Pla 
econòmic financer aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a efectes exclusivament informatius 
al butlletí informatiu de la corporació, si en tingués i també al Butlletí Oficial de la Província. 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 
   Secretaria 

 

  

 

 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 
http://www.moradebre.cat 

4

També a efectes exclusivament informatius una còpia del pla es trobarà a disposició del públic 
des de la seva aprovació pel Ple i fins a la finalització del seu període de vigència. 

- El Pla serà remès a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya, el qual serà 
responsable del seu seguiment. La Comunitat autònoma haurà de remetre informació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques d’aquests plans i dels resultats del seguiment que efectuï 
sobre els plans.  

- El seguiment de l’execució del pla econòmic-financer es realitzarà de conformitat amb el que 
disposa l’art. 24 de la LO 2/2012, i l’art. 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General de data 19 de maig de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
Primer.- Aprovar la modificació del pla econòmic financer del període 2013-2014 vigent que aconsegueix 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en el termini màxim d’un 
any, detall del qual figura a l’annex, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon.- Trametre còpia de la modificació del pla econòmic financer per al seu seguiment a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, de conformitat a 
l’article 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Tercer.- Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant la inserció de l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, a tenor de l’art. 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril. 
 
Quart.- Delegar a l’alcalde per a la signatura i gestions necessàries per a l’executivitat del present acord. 
 
Cinquè.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 
L’Alcalde dona la paraula al regidor d’Hisenda ,sr. Sixte Melchor,  i aquest explica que la 
modificació ve donada perque la subvenció atribuïda al PEIS, de 95.000€ aprox. no estava 
prevista al PEF (pla Econòmic Financer)aprovat. Calia fer aquesta modificació ja que l’ingrès 
provinent d’aquest pla, servirà per finançar part del cost de les obres, arranjament de voreres; 
aquest nou ingrés  servirà per a poder assignar la quantitat que l’Ajuntament tenia prevista 
finançar l’obra , a un altra. 

 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA de vuits vots a favor dels 
representants dels grup smunicipals de CIU i PP i cinc abstencions dels representants dels grups 
municipals del PSC i d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nomebre legal. 
                                                             ----------------  
 
3.- Aprovació inicial de la MP de les NNSSP en l'àmbit dels polígons 19 i 20, 

polígon 14 i equipaments fase II polígon industrial Les Verdegueres 
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Es presenta la corresponent documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals per a la  
“Modificació puntual de les Normes subsidiàries de Móra d’Ebre, en l’àmbit dels Polígons d’Actuació 19 i 
20, Polígon 14 i Equipaments Fase II Polígon Industrial La Verdeguera” que integra la següent 
documentació: 
 
- Memòria descriptiva i justificativa de la modificació 
- Documentació gràfica. 
 
La present Modificació que promou aquest Ajuntament,   afecta als tres àmbits d’actuació esmentats, amb 
les especificitats que tot seguit s’indiquen: 
 
a) Dintre de l’àmbit del Polígon 19-20 es troba ubicada la caserna dels Mossos d’Esquadra, el solar que 
ocupa es troba qualificat,  part com a equipaments (Clau E) i part com a clau 3B (edificació en illa oberta).  
 
b) Pel que fa a l’àmbit del Polígon 14, pendent de desenvolupament, la Comissió d’Urbanismes de les 
Terres de l’Ebre, en data 8 de novembre de 2010, va  aprovar la “Modificació Puntual de les NNSS de 
Móra d’Ebre, a l’ambit dels Poligons d’actuació (discontinus) 14 i 19-20, amb l’objecte de:  
        1) Possibilitar la creació d’un centre urbà de Sistemes Locals per al millor servei de la ciutadania 
        2) Augmentar i millorar l’oferta  d’habitatge de protecció oficial, garantint l’accés a l’habitatge i l’adient 
diversificació social al nou eixample.  
 
Per possibilitar aquests objectius l’Ajuntament, en data d’octubre de 2010 va signar conveni urbanístic 
amb l’empresa EDA INVERSIONS, SL, propietaris dels terrenys,   amb una vigència de 3 anys per a dur a 
terme uns compromisos que a data d’avui ja s’ha exhaurit.  Mitjançant aquest conveni es  permetia la 
construcció d’un elevat nombre de pisos de PO (Clau 3 Chpo) així com el trasllat dels equipaments 
previstos en el P14 (602,82 segons document tècnic)  al P 19-20,  just sobre el sol que ocupa la caserna 
dels mossos d’esquadra. 
 
c) Per altra banda, en la fase II del Polígon Industrial La Verdeguera (S-23) existeix un solar de titularitat 
municipal qualificat  d’equipaments (Clau E)  de superfície 1533,82 m2, que en cas de disposar 
d’aprofitament urbanístic podria ser objecte d’alienació i passaria a ser un recurs susceptible d’obtenir 
ingressos per a les arques municipals que ajudaria a pal·liar la delicada situació econòmica de 
l’Ajuntament, dintre del context de crisis generalitzada.    
 
L’objecte de l’actual Modificació de les Normes Subsidiàries es la següent:  
 
Primer:  Deixar sense efecte la MPNNSS del Polígon 14, amb el que el sòl amb aprofitament passa a ser 
Clau 3B enlloc del 3 Chpo. 
 
Segon: Reubicar els 602,82 m2 d’equipaments que es trobaven en la parcel·la de la caserna dels Mossos 
d’Esquadra al seu lloc original dintre del P14.  Per tant, la parcel·la dels Mossos d’Esquadra d’una 
superficie de 2007,51 m2,  passa a estar integrament qualificada com a  Clau 3 B. 
 
Tercer: Pe tal de qualificar la totalitat de parcel·la de la Caserna dels Mossos d’Esquadra com a 
equipaments,   es traslladen els 1533,82 m2 que es troben situat en la Fase II del polígon industrial  “La 
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Verdeguera”.  Per tant es produeix un increment efectiu de 473,69 m2 del sistema d’equipaments en 
detriment del sòl amb aprofitament de Clau 3B. 
 
Quart: Qualificar la parcel·la d’equipaments de la Fase II del Polígon industrial La Verdeguera,  com a sòl 
amb aprofitament per a industria aïllada.  
 
Vist l’informe favorable de Secretaria-intervenció acctal.  que obra a l’expedient i atès el que s’estableix 
als articles 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer)  i concordants  del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol  (RLUC). 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General de data 19 de maig de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment “Modificació puntual de les Normes subsidiàries de Móra d’Ebre, en l’àmbit 
dels Polígons d’Actuació 19 i 20, Polígon 14 i Equipaments Fase II Polígon Industrial La Verdeguera”.  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient 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, al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, 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. 
 
TERCER.- Concedir audiència pel termini d'un mes als Ajuntaments limítrofs.   
 
QUART.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a 
l’executivitat d’aquests acords. 

 

l’Alcalde diu que aquesta modificació té 2 objectius: 
 
Primer deixar sense efecte un pacte per dos motius perquè ha finalitzat la vigència del Conveni 
urbanístic que tenia per objecte, entre d’altres, augmentar el sostre edificable –amb la 
modificació urbanística corresponent- i  l’ajuntament adquiria una sèrie de contraprestacions 
econòmiques, y perque l’empresa amb la que es va signar no ha tornat a personar-se a 
l’Ajuntament i actualment es desconeix el seu domicili real. 
 
Segon per tal de poder unificar els serveis a un sector, tornant a requalificar el solar afectat de 
equipaments; així s’aconseguirà, mitjançant el corresponen expedient, ubicar el Serveis 
Emergències  Mèdiques (SEM), on esta les Caserna dels Mossos i Cos de Bombers i tanmateix 
al solar ubicat al costat del Tanatori situat al Polígon de la Verdeguera,  s’hi  podria  ubicar un 
crematori, tal com s’ha tractat amb l’empresa funerària. 
 
El senyor Moreno pren la paraula i diu que la solució proposada la veu bé, i bona pels 
interessos de la població, i per tant votarà a favor. 
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Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA de nou vots a favor dels 
representants dels grup smunicipals de CIU, PP i ERC i quatre abstencions dels representants del grup 
municipal del PSC, dels tretze membres que integren el seu nomebre legal. 
                                                             ----------------  
 
4.- Modificació de l'acord plenari d'establiment del règim de dedicacions, 

retribucions i assistències. 
 

Atès que per acord plenari de data 28 de setembre de 2011, es va  aprovar  el règim de dedicació i de les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació, establint-se que el regidor Sr. Francisco 
Launes Andilla, exerciria les tasques pròpies del seu càrrec en règim de  dedicació parcial amb les 
retribucions corresponents. 
 
Atès que el Sr. Launes Andilla, com a conseqüència de la  seva pre-jubilació, ha posat de manifest la 
incompatibilitat d’aquesta nova situació amb la dedicació parcial.  
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió Informativa General de data 19 de maig de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
PRIMER: Modificar l’acord plenari de data 28 de setembre de 2011, deixant sense efectes l’establiment 
del règim de dedicació parcial del regidor Sr. Francisco Launes Andilla, amb efectes del 30 d’abril de 
2014. 
 
SEGON: Donar la publicitat escaient i comunicar aquest acord als organismes adients 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprobada per MAJORIA de nou vots a favor dels 
representants dels grup smunicipals de CIU, PP i ERC i quatre abstencions dels representants del grup 
municipal del PSC, dels tretze membres que integren el seu nomebre legal. 
                                                             ----------------  
 
5.- Informacions de presidència 
 

El sr. Alcalde informa : 
 

- De l’imminent començament de les obres del Col·legi Lluís Viñas. 
- De que ben segur les negociacions amb la Vídua Escribà arribaran a bon termini amb la 

qual cosa es podrà obrir el carrer lateral del Pavelló, i donar més fluïdesa al transit de 
vehicles i persones.  

- Que aquest cap de setmana a banda de les Eleccions Europees i haurà un altra edició 
dels “Àpats en companyia” i també es celebrarà l’Aplec Sardanista a S. Jeroni. Aprofita 
per convidar a tothom a participar als actes. 
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- Que l’últim cap de setmana de maig es realitzarà la 7a. edició de “Litterarum” i 
assistiran tot un seguit de personatges del mon de la cultura i política com ara la Laura 
Borràs, Directora de la Institució de les Lletres Catalanes, l’escriptora Francesca Aliern, 
la periodista Elisenda Roca, l’il·lustrador Ignasi Blanch, l’actriu Vivian Caoba o 
l’escriptor Albert Sánchez Piñol, entre d’altres. 

*************** 
 
I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 22 de Maig de 2014          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
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