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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      7 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   07 d'Agost 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 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Sr. Jose M. Dominguez Lozano, Regidor 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de la resolucions de l'alcaldia 
3.- Aprovació de l'exp. 03/2014, de modificació de crèdit 
4.- Donar compte de l'informe d'intervenció, execució del pressupost 2n trimestre 2014 
5.- Aprovació de la verificació del text refós MP NNSSP polígon 5 i polígon 23B 
6.- Actes festes majors 2014 
7.- Informació de l'alcaldia 
8.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 



 
 

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 

2

 
Intervé el Sr. Alcalde i demana que s’inclogui per urgencia la modificació de  l’acord que es va 
prendre a la darrera sessió plenària, en relació a l’encàrrec de gestió que es va fer a l’Incasol,  en 
relació a l’obra de  restitució dels talussos del castell; es tracta, com s’ha explicat  als portantveus 
dels diferents grups, d’un canvi en el percentatge d’execució de l’obra per tal de complir 
estrictament amb els requisits que demana Governació  per obtenir l’ajut extraordinari atorgat. 
Aquest canvi consisteix en modificar el  percentatge d’execució de l’obra,  és a dir, a l’anterior 
sessió plenària es va acordar l’execució d’un 50% del total que pujava 925.000€ i ara s’augmenta 
el percentatge  fins vora el 60% i es deixa per la segona fase el 40% ,és a dir, no varia l’import de 
l’obra,  l’únic que varia és  l’import de l’execució de l’obra acordat després de les consultes fetes 
a l’INCASOL (Institut Català del Sòl) i  al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.  
S’aprova per UNANIMITAT dels assistents a la sessió incorporar i debatre aquest punt en la sessió 
plenària. 
                                                             ----------------  
 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

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. 6/2014, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 28 de juliol de 2014, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de la resolucions de l'alcaldia 
 

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
  
numero data decret resum 
20140066 29/07/14 Incoació expedient 03/2014 de modificació de crèdit 
20140065 29/07/14 Delegació alcaldia 
20140064 23/07/14 Convocatòria PLE 
20140063 22/07/14 Convocatòria CI 
20140062 18/07/14 Bestreta treballador municipal JMUB 
20140061 17/07/14 Delegació matrimoni Sr. Jose A. Moreno Vidal 
20140060 11/07/14 Delegació alcaldia 
20140059 11/07/14 Inici expedient compte general 2013. 
20140058 11/07/14 Jubilació per edat funcionari Corporació JJBM 
20140057 09/07/14 Nomenament Vice-president CEM 
20140056 09/07/14 Bestreta treballador municipal MH 
20140055 09/07/14 Bestreta treballador municipal MSP 

20140054 09/07/14 
Contractació puntual i temporal personal adequació parc av. 
Generalitat 
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20140053 09/07/14 Contractació temporal i puntual de personal suport brigada d'obres 
20140052 04/07/14 Pròrroga contractes de treball 
20140051 27/06/14 Pròrroga contrecte treball vigilant 
20140050 23/06/14 Contractació guia Castell temporada estiu 2014 
20140049 19/06/14 Convocatòria PL 
20140048 18/06/14 Bestreta treballador municipal JSP 
20140047 18/06/14 Ordre retirada terrassa Lord Nelson 
20140046 16/06/14 Convocatòria CI 
20140045 16/06/14 Incoació expedient adquisició directa immoble c. Vila, núm. 1 

20140044 16/06/14 
Aprovació expedient 03/2014 de modificació de crèdit per generació 
de crèdit 

20140043 13/06/14 
Incoació expedient 03/2014 de modificació de crèdit per generació de 
crèdit 

20140042 11/06/14 
Aprovació pla de disposició de fons i pla de tresoreria de l'exercici 
2014 

                                                             ----------------  
 
3.- Aprovació de l'exp. 03/2014, de modificació de crèdit 
 

1.- ANTECEDENTS 
 
1.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20140043 de data 13 de juny de 2014 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit, de la classe de generació de crèdits, per tal d’incorporar al 
pressupost vigent les actuacions d’adquisició de l’immoble ubicat al carrer Vila, núm.1, les obres 
d’enderroc i adequació/urbanització del solar resultant del carrer Vila, núm. 1 per tal de destinar-lo a plaça 
pública, tal i com està previst al Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic de Móra d’Ebre.  
 
1.2. Com sigui que a més a més s’ha constatat que, per una banda, hi ha aplicacions pressupostàries 
deficitàries al pressupost de l’exercici actual, en les quals la consignació pressupostària és insuficient, per 
la qual cosa, han de ser objecte de modificació de crèdit per tal de cobrir les despeses peremptòries de 
l’exercici actual i que no es poden demorar fins a l’exercici següent. Per l’altra, s’ha comprovat que hi ha 
noves despeses peremptòries de l’exercici actual no previstes en el pressupost inicial que s’hauran 
d’incorporar al pressupost vigent, mitjançant un expedient de modificació de crèdit. Tanmateix, d’acord 
amb la proposta aprovada pel ple d’encàrrec de gestió a l’Incasòl per a la realització de dues obres, s’ha 
consignat els dos encàrrecs però es deixa la partida oberta que es proveirà en funció del 
desenvolupament dels convenis. 
 
1.3. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 20140066, de data 29 de juliol de 2014, s’ha deixat sense efecte el 
Decret de l’Alcaldia núm. 20140043, de data 13 de juny de 2014, pels motius exposats en l’esmentat 
decret  i s’ha incoat l’expedient 03/2014, de 29 de juliol de 2014, de modificació del pressupost de 
l’exercici 2014 mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 
 
1.4. Com sigui que per tal de dur a terme aquest expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
s’ha previst el finançament a través de nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el 
pressupost, com són: 
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- El Fons de Cooperació Local, tram de lliure disposició, de l’any 2013, segons la Resolució 
GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la dotació 
complementària al “Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntametns, de l’any 2013”, 
establerta per la Llei 5/2014, del 8 d’abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de 
Catalunya del 2013 i el 2014, publicada al DOGC núm. 6622 de data 14 de maig de 2014. 

- La nova aportació de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, fruit de l’acord de col·laboració 
entre ANAV i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per a la utilització d’un espai destinat a centre de 
formació a Móra d’Ebre, signat en data 12 de març de 2014.  

- El nou ingrés que suposarà la venda d’un solar, mitjançant concurs públic, classificat com a bé 
patrimonial, al carrer Lluís Companys, núm. 8. 

- Les subvencions de la Generalitat de la Llei de Barris previstes al Pla d’Intervenció Integral del 
Casc Antic de Móra d’Ebre per a dur a terme l’adquisició de l’immoble del carrer Vila, núm.1 i les 
obres d’urbanització de la nova Plaça de la Vila, núm. 1. 

- La subvenció prevista del Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014, segons la distribució 
publicada al BOPT núm. 98, de data 29 d’abril de 2014, restant pendent de resolució el seu 
atorgament per a executar les obres de substitució del paviment de les voreres de diversos 
carrers del municipi i les obres de pavimentació i adequació de diferents carrers del municipi. 

 
1.5. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar, i ha justificat l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent.  
 
1.6. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada diferenciant les noves 
aplicacions pressupostàries de despeses, les aplicacions pressupostàries de despeses que seran objecte 
de suplement, amb el seu corresponent finançament. 
 

    PRESSUPOST DE DESPESES    6.739.672,46 

      

      CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS: Pressupost Augment 

Org. Prog. Econ.      
11 161 21000 MANTENIMENT CLAVEGUERAM 4.000,00  8.700,00 

12 165 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC 100,00  20.000,00 

21 162 21000 MANTENIMENT DEIXALLERIA 100,00  100,00 

6 155 21000 MATENIMENT CARRERS 15.000,00  4.300,00 

20 169 21200 MANTENIMENT ESCORXADOR 2.000,00  1.400,00 

16 920 21200 MANTENIMENT AJUNTAMENT 8.000,00  2.012,75 

5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 1.200,00  12.000,00 

18 321 21200 MANTENIMENT CEIP 5.000,00  11.500,00 

23 330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA 8.000,00  5.000,00 

7 330 21200 MANTENIMENT ERMITA-MONUMENTS-CALVARI 5.000,00  39.000,00 

14 442 21200 MANTENIMENT ESTACIO BUS 1.000,00  1.200,00 

13 130 21300 MANTENIMENT APARELL MESURA 100,00  700,00 

6 155 21300 MANTENIMENT TRACTOR MAQUINARIA BRIGADA 3.000,00  8.300,00 

13 130 21400 MANTENIMENT VEHICLES POLICIA 7.000,00  2.000,00 

6 155 21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 6.000,00  9.200,00 

9 171 21500 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ 5.000,00  7.500,00 

5 920 21500 MANTENIMENT MAQUINES/MOBILIARI 2.000,00  3.300,00 

21 162 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 4.200,00  1.800,00 

14 440 22100 ENERGIA ELECTRICA ESTACIO BUS 3.700,00  1.100,00 

16 920 22102 GAS AJUNTAMENT 2.500,00  1.900,00 
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21 330 22102 GAS CASAL JUBILATS 2.500,00  100,00 

23 332 22102 GAS BIBLIOTECA 2.500,00  1.600,00 

13 130 22199 MATERIAL POLICIA LOCAL 2.500,00  60,00 

13 133 22199 MATERIAL I MANTENIMENT ZONA BLAVA 3.000,00  400,00 

6 155 22199 EINES BRIGADA OBRES 2.000,00  5.000,00 

18 321 22199 MATERIAL ESCOLA BRESSOL 100,00  200,00 

10 161 22501 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA (ITS) 12.000,00  8.900,00 

17 340 22602 PUBLICITAT ESPORTS 100,00  350,00 

23 335 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 20.000,00  800,00 

13 338 22699 FESTES DE NADAL (FIRA-REIS-CARNAVAL) 10.000,00  12.500,00 

25 337 22699 CASAL D'ESTIU 12.000,00  2.400,00 

21 172 22799 CAMPANYA MEDI AMBIENT 100,00  400,00 

9 171 22799 MANT. PARCS I JARDINS (TREBALLS) 7.000,00  3.700,00 

20 313 22799 DESRATITZACIÓ-LEGIONEL.LA 9.000,00  8.023,95 

21 313 22799 RECOLLIDA GOSSOS 1.000,00  1.600,00 

4 155 23020 DIETES BRIGADA OBRES I ELECTRICISTE 19.500,00  2.200,00 

      CAPÍTOL 2   189.246,70 

2 934 31100 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ 3.600,00  100,00 

      CAPÍTOL 3   100,00 

17 340 44900 SEME (DESPESA CORRENT) 1.000,00  11.700,00 

22 231 48000 SUBV. SOCIALS (CÀRITAS) 600,00  300,00 
17 340 48900 MATERIALS-TREBALLS SUBVENCIÓ ESPORTS 500,00  100,00 

1 150 48900 SUBV. POBLACIÓ LLEI DE BARRIS 3.000,00  2.500,00 

      CAPÍTOL 4   14.600,00 

16 150 60000 COMPRA BÉNS IMMOBLES (ILLA SAURÍ) 16.800,00  400,00 

6 151 60000 COMPRA IMMOBLE C/ VILA, 1 0,00  24.000,00 

6 151 61000 URBANITZACIÓ PLAÇA C/VILA, 1 0,00  50.655,00 

6 151 61900 ENDERROC IMMOBLE C/ VILA, 1 0,00  55.660,00 

9 171 62100 PAVIMENTACIÓ FINCA ILLA SAURÍ 0,00 24,100,00 

      CAPÍTOL 6   154.815,00 

17 340 74002 TRANSF. SEME (APORTACIÓ INVERSIÓ INSTAL·LACIÓ AIGUA PAVELLÓ) 0,00  16.300,00 

23 336 75300 TRANSF. INCASÒL TALUSSOS CASTELL 1ª FASE 0,00  100,00 

17 342 75300 TRANSF. INCASÒL PISCINES 0,00 100,00 

      CAPÍTOL 7   16.500,00 
2 011 91312 AMORTITZACIO CREDIT OLIMPIC 55.000,00  1.700,00 

      CAPÍTOL 9   1.700,00 

            

      Total Augments   376.961,70 

            

      PRESSUPOST DEFINITIU   7.116.634,16 

 
      PRESSUPOST INGRESSOS 2014   6.739.672,46 

            

Org.  Econ. Sp. INGRESSOS Consignació  
Proposta 
increment 

        inicial o nou ingrés 

28  45000  1  PART. INGRESSOS COMUNITAT AUTÒNOMA 120.000,00 113.519,82 

28  47001  1  APORTACIÓ ASSOCACIÓ NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÒS II 0,00 28.000,00 

      CAPÍTOL 4   141.519,82 

1  60001  1  VENDA SOLAR C. LLUÍS COMPANYS, 8 0,00 100.000,00 

      CAPÍTOL 6   100.000,00 
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6  75060  3  LLEI DE BARRIS URBANITZACIÓ PLAÇA C. VILA, 1 0,00 38.274,42 

9  75060  2  LLEI DE BARRIS ADQUISICIÓ IMMOBLE C. VILA, 1 0,00 6.000,00 

1  76100  1  DIPUTACIÓ PEIS CARRERS 0,00 91.167,46 

      CAPÍTOL 7   135.441,88 

            

      TOTAL AUGMENTS   376.961,70 

            

      PRESSUPOST DEFINITIU   7.116.634,16 

 
1.7. Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit 
proposada 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 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 
del RD 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest 
sigui insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 
de suplement de crèdit. 

3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança 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 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
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A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 5 d’agost de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD,  
 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2014 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant  majors i nous ingressos del pressupost vigent 
de la corporació, d’acord amb el següent detall: 
 

    PRESSUPOST DE DESPESES    6.739.672,46 

      

      CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS: Pressupost Augment 

Org. Prog. Econ.      
11 161 21000 MANTENIMENT CLAVEGUERAM 4.000,00  8.700,00 

12 165 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC 100,00  20.000,00 

21 162 21000 MANTENIMENT DEIXALLERIA 100,00  100,00 

6 155 21000 MATENIMENT CARRERS 15.000,00  4.300,00 

20 169 21200 MANTENIMENT ESCORXADOR 2.000,00  1.400,00 

16 920 21200 MANTENIMENT AJUNTAMENT 8.000,00  2.012,75 

5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 1.200,00  12.000,00 

18 321 21200 MANTENIMENT CEIP 5.000,00  11.500,00 

23 330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA 8.000,00  5.000,00 

7 330 21200 MANTENIMENT ERMITA-MONUMENTS-CALVARI 5.000,00  39.000,00 

14 442 21200 MANTENIMENT ESTACIO BUS 1.000,00  1.200,00 

13 130 21300 MANTENIMENT APARELL MESURA 100,00  700,00 

6 155 21300 MANTENIMENT TRACTOR MAQUINARIA BRIGADA 3.000,00  8.300,00 

13 130 21400 MANTENIMENT VEHICLES POLICIA 7.000,00  2.000,00 

6 155 21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 6.000,00  9.200,00 

9 171 21500 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ 5.000,00  7.500,00 

5 920 21500 MANTENIMENT MAQUINES/MOBILIARI 2.000,00  3.300,00 

21 162 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 4.200,00  1.800,00 

14 440 22100 ENERGIA ELECTRICA ESTACIO BUS 3.700,00  1.100,00 

16 920 22102 GAS AJUNTAMENT 2.500,00  1.900,00 

21 330 22102 GAS CASAL JUBILATS 2.500,00  100,00 

23 332 22102 GAS BIBLIOTECA 2.500,00  1.600,00 

13 130 22199 MATERIAL POLICIA LOCAL 2.500,00  60,00 

13 133 22199 MATERIAL I MANTENIMENT ZONA BLAVA 3.000,00  400,00 

6 155 22199 EINES BRIGADA OBRES 2.000,00  5.000,00 

18 321 22199 MATERIAL ESCOLA BRESSOL 100,00  200,00 

10 161 22501 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA (ITS) 12.000,00  8.900,00 

17 340 22602 PUBLICITAT ESPORTS 100,00  350,00 

23 335 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 20.000,00  800,00 

13 338 22699 FESTES DE NADAL (FIRA-REIS-CARNAVAL) 10.000,00  12.500,00 

25 337 22699 CASAL D'ESTIU 12.000,00  2.400,00 

21 172 22799 CAMPANYA MEDI AMBIENT 100,00  400,00 

9 171 22799 MANT. PARCS I JARDINS (TREBALLS) 7.000,00  3.700,00 

20 313 22799 DESRATITZACIÓ-LEGIONEL.LA 9.000,00  8.023,95 

21 313 22799 RECOLLIDA GOSSOS 1.000,00  1.600,00 

4 155 23020 DIETES BRIGADA OBRES I ELECTRICISTE 19.500,00  2.200,00 
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      CAPÍTOL 2   189.246,70 

2 934 31100 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ 3.600,00  100,00 

      CAPÍTOL 3   100,00 

17 340 44900 SEME (DESPESA CORRENT) 1.000,00  11.700,00 

22 231 48000 SUBV. SOCIALS (CÀRITAS) 600,00  300,00 
17 340 48900 MATERIALS-TREBALLS SUBVENCIÓ ESPORTS 500,00  100,00 

1 150 48900 SUBV. POBLACIÓ LLEI DE BARRIS 3.000,00  2.500,00 

      CAPÍTOL 4   14.600,00 

16 150 60000 COMPRA BÉNS IMMOBLES (ILLA SAURÍ) 16.800,00  400,00 

6 151 60000 COMPRA IMMOBLE C/ VILA, 1 0,00  24.000,00 

6 151 61000 URBANITZACIÓ PLAÇA C/VILA, 1 0,00  50.655,00 

6 151 61900 ENDERROC IMMOBLE C/ VILA, 1 0,00  55.660,00 

9 171 62100 PAVIMENTACIÓ FINCA ILLA SAURÍ 0,00 24,100,00 

      CAPÍTOL 6   154.815,00 

17 340 74002 TRANSF. SEME (APORTACIÓ INVERSIÓ INSTAL·LACIÓ AIGUA PAVELLÓ) 0,00  16.300,00 

23 336 75300 TRANSF. INCASÒL TALUSSOS CASTELL 1ª FASE 0,00  100,00 

17 342 75300 TRANSF. INCASÒL PISCINES 0,00 100,00 

      CAPÍTOL 7   16.500,00 
2 011 91312 AMORTITZACIO CREDIT OLIMPIC 55.000,00  1.700,00 

      CAPÍTOL 9   1.700,00 

            

      Total Augments   376.961,70 

            

      PRESSUPOST DEFINITIU   7.116.634,16 

 
      PRESSUPOST INGRESSOS 2014   6.739.672,46 

            

Org.  Econ. Sp. INGRESSOS Consignació  
Proposta 
increment 

        inicial o nou ingrés 

28  45000  1  PART. INGRESSOS COMUNITAT AUTÒNOMA 120.000,00 113.519,82 

28  47001  1  APORTACIÓ ASSOCACIÓ NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÒS II 0,00 28.000,00 

      CAPÍTOL 4   141.519,82 

1  60001  1  VENDA SOLAR C. LLUÍS COMPANYS, 8 0,00 100.000,00 

      CAPÍTOL 6   100.000,00 

6  75060  3  LLEI DE BARRIS URBANITZACIÓ PLAÇA C. VILA, 1 0,00 38.274,42 

9  75060  2  LLEI DE BARRIS ADQUISICIÓ IMMOBLE C. VILA, 1 0,00 6.000,00 

1  76100  1  DIPUTACIÓ PEIS CARRERS 0,00 91.167,46 

      CAPÍTOL 7   135.441,88 

            

      TOTAL AUGMENTS   376.961,70 

            

      PRESSUPOST DEFINITIU   7.116.634,16 

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
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Intervé el Sr. Moreno i pregunta a la secretària sobre la observació que li va fer sobre si es 
modificava la consignació pressupostaria de l’excecucio de l’obra del talussos del castell; la 
secretària li respon que es va deixar sense efecte el canvi a l’espera del text definitiu de 
l’encarrec i  el conveni  , l’únic que possiblement caldrà modificar en un futur es deixar-ho com  
una partida oberta, caldrà donar de baixa tant d’ingressos com la despesa excepte la part que ha 
d’assumir l’ajuntament  i en el cas del castell també s’hauran de fer alguns ajustos, però abans 
cal  signar el conveni i  cal veure el números. 
 
Intervé el Sr. Solé per demanar un aclariment  sobre l’apartat augments de despeses, 
concretament l’actuació que es pretén fer al carrer de la Vila núm. 1 que és una actuació que 
està inclosa dins de la  de la Llei de Barris  i pregunta per què al capítol d’ingressos  no es 
consigna   el 50% de la despesa, que és el que li correspondria, el Sr. Alcalde aclareix que això  
està fet en base al que estava consignat al projecte de  la Llei de Barris i quan es faci la 
modificació s’haurà d’actualitzar. Intervé la secretària i  confirma que s’han de mantenir aquestes 
quantitats fins que no es desenvolupi el projecte de la Llei de Barris i després actualitzar-les.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA  de vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU i PP, i quatre abstencions dels representants dels grups 
municipals del PSC i d’ERC, dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal,  
                                                            ----------------  
 
4.- Donar compte de l'informe d'intervenció, execució del pressupost 2n trimestre 

2014 
 

A la vista del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que diu el següent: 
 

“Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información  

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente 
información: 

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya 
tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las 
entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios. 

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con 
la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de 
Cuentas. 



 
 

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 

10

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 
de gasto y del límite de la deuda. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los 
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos 
recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las 
previsiones.  

Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades sujetas al 
Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su 
financiación. 

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que contendrá 
al menos información relativa a:  

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas 
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto en 
presupuesto. 

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente 
como de los años anteriores. 

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades 
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de 
efectivos referidos al último día del trimestre anterior.” 
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Primer.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2014, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, que va ser remès en data 30 de juliol de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i que tot seguit es transcriu literalment: 
 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde - President de la corporació 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral 
 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del 
mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a 
l’article 16 de la mateixa Ordre. 
 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

 
4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització 
del trimestre caldrà trametre informació relativa: 

- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici,  

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 

pagar,  
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- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament,  

- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 

de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
a) A data 30/06/2014 l’Ajuntament de Móra d’Ebre, té una plantilla de personal de 79 persones els quals 
es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 76 
Policia local 2 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

1 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2014 és de 887.898,29 
euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 
b) A data 30/06/2014 el Patronat de l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, té una plantilla 
de personal de  persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Educatiu no universitari (personal que presta servei en centres de la 
docència no universitària) 

16 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2014 és de 72.822,29 euros. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons 
social i la Seguretat Social.   
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’ingressos, en termes acumulats, al segon 
trimestre de 2014 és del 23,06%. El grau d’execució del pressupost de despeses al segon trimestre de 
2014  és del 33,44%. 
 
4.2.2. El grau d’execució del pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
d’ingressos, en termes acumulats, al segon trimestre de 2014 és del 35,13%. El grau d’execució del 
pressupost de despeses al segon trimestre de 2014 és del 36,63%. 
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Sobre la realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes 
totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament satisfactori, ja que els cobraments s’ajusten 
als drets reconeguts nets del mateix període, mentre que pel que fa als pagaments hi ha un desajust d’un 
import de 194.862,40 euros respecte de les obligacions reconegudes netes del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, en el cas de l’Ajuntament el pendent de 
cobrament en termes totals és de 6.145,20 € i el pendent de pagament, de 194.862,40 €. Per exercici 
tancats, la recaptació acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 667.860,79 €. Anàlogament, 
els pagaments totals d’exercicis tancats durant el mateix període ascendeix a 243.778,92 €. 
 
En el cas del Patronat de l’Escola, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 0,00 € i el pendent de pagament de 0,00 €. Per exercici tancats, la recaptació 
acumulada al venciment d’aquest trimestre ha estat de 756,20 €. Anàlogament, els pagaments totals 
durant el mateix període ascendeix a 329,88 €. 
 
L’Ajuntament i el Patronat no tenen despeses pendents d’aplicar a pressupost al finalitzar el segon 
trimestre de l’exercici 2014. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 
segon trimestre del 2014 és de 741.275,47 €.  
 
Pel que respecta al Patronat, la previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi 
del segon trimestre del 2014 és de 33.109,96 €.  
 
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs els següents 
projectes d’inversió dels quals s’han reconegut fins a la data de finalització del segon trimestre de 2014 
els següents drets i obligacions: 
 
Projecte de 
despesa 

RD Desviació RD en 
relació a l’annex 
d’inversions 

ADO Desviació ADO 
en relació a 
l’annex 
d’inversions 

Compra béns 
immobles (Illa de 
Saurí) 

0 € 0 € 0 € 16.800 € 

Asfaltat de carrers 0 € 369.000 € 0 € 461.000 € 
Canvi de panot 
voreres carrer Dr. 
Peris i Bonaire 

0 € 0 € 33.585,37 € 6.904,58 € 

POUM 0 € 0 € 0 € 39.000 € 
 
 
Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions venen 
justificades pels següents motius: 
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- En relació a l’adquisició de la finca de l’Illa de Saurí, durant el mes de juliol de 2014 s’ha 

iniciat l’expedient per a l’adquisició directa d’una part d’aquest bé immoble i s’ha tramès 
l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals per tal que emeti 
l’informe corresponent i poder procedir a la formalització de l’escriptura pública de 
compravenda de la primera parcel·la d’aquesta finca. Es preveu que durant el tercer o 
quart trimestre de l’any s’aprovi el pagament de la quota corresponent a l’anualitat 2014. 

- Pel que respecta a les obres d’asfaltat de varis carrers del municipi durant el mes de 
juliol s’ha aprovat l’expedient per a la contractació de les obres i s’ha obert la licitació. 
Així mateix, pel que respecta als ingressos que financen aquestes obres cal destacar 
que s’ha sol·licitat una subvenció, no prevista inicialment al pressupost municipal, amb 
càrrec al Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014 de la Diputació de Tarragona, a dia 
d’avui pendent de resolució el seu atorgament per part d’aquest organisme públic. 

- Pel que fa a les obres de canvi de panot de les voreres dels carrers Dr. Peris i Bonaire 
és important fer constar que s’ha sol·licitat una subvenció, no prevista inicialment al 
pressupost municipal, amb càrrec al Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014 de la 
Diputació de Tarragona, a dia d’avui pendent de resolució el seu atorgament per part 
d’aquest organisme públic. 

- Pel que fa a l’obra d’estabilització dels talussos del penya-segat del castell durant 
aquest mes de juliol s’ha aprovat un encàrrec de gestió a l’Institut Català del Sòl per tal 
que sigui aquest organisme qui tramiti l’expedient de contractació, licitació, execució i 
liquidació de les obres, per la qual cosa, les despeses i els ingressos afectats previstos 
d’aquestes obres es donaran de baixa al pressupost vigent municipal en la propera 
modificació de crèdit que s’aprovi. 

 
4.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Escola, cal ressaltar que al segon trimestre es 
consigna un superàvit de tresoreria de 77.569,86 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és de 
107.214,07 €.  
 
En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que al segon trimestre es 
consigna un superàvit de tresoreria de 3.390,85 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és de 
251.113,20 €.  
 
 
4.3. Morositat 
 
En primer lloc, pel que respecta a les factures o documents justificatius que ha estat fet efectiu el seu 
pagament durant el segon trimestre natural de l’exercici 2014, sense haver sobrepassat el termini legal de 
30 dies des de la seva data d’aprovació, ascendeixen a la quantitat total de 184.641,55 euros. 
 
En segon lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, havent-se fet efectiu el seu pagament durant el segon 
trimestre natural de l’exercici 2014, ascendeixen a 128.173,72 euros. 
 
En tercer lloc, en relació a les factures o documents justificatius que han sobrepassat el termini de 30 
dies, segons el procediment de la llei de morositat, sense fer-se efectiu el seu pagament a la data de 
tancament del segon trimestre natural de l’exercici 2014, ascendeixen  a 7.577,33 euros.  
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Finalment, cal mencionar que l’informe trimestral de la relació de factures de més de tres mesos sense 
reconeixement d’obligació que abans realitzava la intervenció a dia d’avui aquesta funció la té atribuïda 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat en virtut de l’art. 10 de la Llei 25/2013, que dicta així: 
 

“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de 
la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 
Així doncs, un cop consultada la comptabilitat de l’exercici 2014 no hi ha factures o documents justificatius 
que hagin excedit el termini de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local 
sense que s’hagi produït el reconeixement de l’obligació. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el segon trimestre de 2014, el càlcul de la capacitat de finançament és de 50.403,00 €. Si es 
compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de pressupost, 
es comprova que el pressupost continua sent estable. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el segon trimestre, dóna un import de  
-334.762,43 €, si  es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació del pressupost 
aquesta ascendeix a un import de  4.293.944,76 €.  
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 6.423.072,68 €, que inclou el deute viu a llarg i a curt 
termini. 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al segon trimestre amb els objectius d’estabilitat i de la regla 
de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament està pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest 
trimestre.  
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Es compleix en part amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en vigor, tot i existir 
un total de 2 obligacions reconegudes pendents de pagament que ha excedit el termini legal de 30 dies al 
segon trimestre de 2014, que ascendeixen a un import total de 7.577,33 euros. 
 
Finalment, cal destacar que en l’informe d’execució del pressupost del segon trimestre de 2014, a banda 
de la informació amunt indicada, s’han emplenat una sèrie de formularis relatius al resum de l’estat 
d’execució del pressupost, el deute viu i previsió de venciment del deute, el perfil de venciment del deute 
en els pròxims 10 anys, fluxos interns, operacions atípiques, moviments del compte 413, interessos i 
rendiments meritats, detall de les despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres 
administracions públiques, etc, tots els quals s’adjunten al present informe. 
 
Móra d’Ebre, 30 de juliol de 2014” 
 
 
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2014, 
relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació de la verificació del text refós MP NNSSP polígon 5 i polígon 23B 
 

El Ple de la Corporació va acordar, en data 19 de desembre de 2013, aprovar inicialment la “Modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de planejament d’aquest municipi en l’àmbit del carrer Gardènia P5 i 
PP23 B” essent els objectius:  
 
1- Redefinir els àmbits de gestió corresponents a les vigents “UA P5” i “UA P23B” per tal de que l’abast 
dels sòls que integren cadascuna d’elles inclogui exclusivament els sòls que han de participar en el 
repartiment de beneficis i càrregues excloent aquelles porcions que ja han executat, a llur costa, la 
urbanització que els hi pertoca, i que han materialitzat, fins i tot l’edificació prevista pel planejament, així 
com els sòls de viari que ja han estat cedits i transformats. 
 
2- Tot mantenint la mateixa edificabilitat prevista pel planejament general, aquesta proposta procura un 
repartiment equilibrat dels beneficis i les càrregues imputables a cadascun dels dos àmbits que la 
integren, per tal de fer plausible la posterior gestió urbanística. 
 
3- Garantir la viabilitat econòmica de la transformació urbanística d’ambdós àmbits de gestió, sense 
imputar-los obligacions que ja han estat acomplertes per gestió directa, considerant que la definició dels 
nous àmbits de gestió, parcialment ja transformats per al urbanització, persegueix simplement la dotació 
dels serveis necessaris.  
 
4-  Possibilitar la cessió i urbanització del carrer Gardènia, com a qüestió i motiu principal, essent que 
aquest viari que estructura ambdós àmbits no ha estat hores d’ara ni cedit ni tampoc executat en la seva 
totalitat.   En aquest sentit, la Modificació té per objecte l’obertura d’aquest carrer per tal que enllaci amb 
la trama viària municipal ja executada. 
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Es termini d’informació pública es va dur a terme mitjançant  anuncis que es van publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 11, de data 15 de gener de 2014,  en el Diari El Punt de data 15 de gener de 
2014, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.  
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit objecte de 
modificació, i es va notificar als  propietaris  afectats inclosos en l’àmbit del projecte de la modificació que 
es tramita.    
 
Finalitzat el termini d’informació pública, en temps i forma es va presentar l’al·legació del Sr. Alexandre 
Ametller Gutièrrez  actuant  en nom de la societat mercantil Promocions Ametller, SL, NRE 561, en data 
13 de febrer de 2014.   
 
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27/02/14 va acordar desestimar en la seva totalitat 
l’al·legació esmentada en base als motius i justificacions plenament argumentats en la part expositiva de 
l’acord.   
 
Tramesa notificació de l’acord a tots els interessats en data 13/03/14 (NRS de 646 a 653) i  enviat 
l’expedient en data 12/03/14  NRS 628 al Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,  en data 04/07/14 NRE 2615  es rep l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre celebrada en la sessió de 25 de juny de 2014,  mitjançant el qual  
s’aprova definitivament la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament d’aquest 
municipi en l’àmbit de les unitats d’actuació P5 i P23B c/ Gardènia”,  promoguda per aquest Ajuntament,   
supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per 
l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
fitxes normatives dels nous polígons d’actuació urbanística.  
 
En data 31 de juliol de 2014 es presenta el Text Refós de la “Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament en l’àmbit de les unitats d’actuació P5 i P23B c/ Gardènia”  redactat per 
l’equip AIM 3 que conté les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals de 01/08/14 i  vist l’expedient instruït d’acord amb 
el que s’estableix als arts. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme, i concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol de desplegament de la Llei 
d’urbanisme.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 5 d’agost de 2014, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD,  
 
Primer: Aprovar la verificació del text refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Móra d’Ebre en l’àmbit de les unitats d’actuació P5 i P23B c/ Gardènia”,  una vegada han 
estat incorporades les prescripcions indicades a l’acord de la Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre  
de data 25 de juny de 2014 . 
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Segon: Donar trasllat de l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la 
seva aprovació definitiva, si s’escau, i per a la publicació al DOGC i conseqüent executivitat del mateix, i 
també als efectes de l’establert a l’art. 51 de la Llei 26/2009 de 23 de desembre de mesures fiscals 
financeres i administratives. 
 
Tercer: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els acords precedents. 
 

Intervé el Sr. Alcalde i explica que sobre l’aprovació puntual de les Normes Subsidiàries  que es 
van tractar  a l’anterior sessió plenària  i després es van fer arribar a la Comissió d’Urbanisme a 
Les Terres de l’Ebre,  es van fer uns suggeriments puntuals  a partir dels quals s’ha  fet un text 
refós que recull les recomanacions que va admetre  la Comissió d’Urbanisme  i per tant s’ha de 
sotmetre a votació  al ple  per poder-ho presentar novament a la comissió, bàsicament pel que fa 
referència al Carrer de Gardènia seria convenient tenir-ho resolt com més aviat millor.  
 
El Sr. Moreno pregunta en quina fase s’està. El Sr. Alcalde li respon que és definitiu el marc 
jurídic legal  i l’altra cosa és l’execució i el que s’ha de fer és tenir aquest març legal per poder, 
finalment,  executar  l’obra. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA  de vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU i PP, i quatre abstencions dels representants dels grups 
municipals del PSC i d’ERC, dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
6.- Actes festes majors 2014 
 

Intervé la regidora de Festes Sra.  Pineda i fa una breu explicació per informar sobre el programa 
de la Festa Major  i es posa a disposició de tots els assistents per si necessiten qualsevol 
aclariment. 

 
Divendres 22 d’agost 
 
Durant tota la Festa Major al Sota de Copes 
Exposició de fotografia artística de Ricard Baró. 
L’obra artística de Ricard Baró, sota el títol “Dimensió fractal 2.5”, al Sota de Copes. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 19 h a les pistes de Tennis municipals 
Torneig de Tennis Móra d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Torneig de Tennis, on hi participen els millors tennistes de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 22.30 h a La Llanterna Teatre Municipal 
Espectacle d’humor: Planeta i-Neptú, a càrrec d’en Peyu. 
El còmic Peyu, famós per les seves aparicions al programa APM? de TV3 i al Fricandó Matiner de RAC105, porta la 
seva exitosa obra a la nostra població. Si vols començar la Festa Major amb un somriure, t’esperem al Teatre! 
Organitza: Comissió de Festes 
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Dissabte 23 d’agost 
 
A les 9 h a la Plaça de Baix 
XXIV Trobada de Bicicletes de Muntanya. 
Concentració a la Plaça de Baix per iniciar el recorregut per diferents camins del terme municipal de Móra d’Ebre. 
Acabarà al Club Nàutic, on es servirà un aperitiu i es lliuraran records als participants. Si ets un amant de la BTT, no 
pots faltar a la trobada que la Penya Ciclista Ribera d’Ebre organitza des de fa 24 anys. 
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre 
 
A partir de les 10 h a la Plaça de Dalt 
XXII Fira Bon Preu. 
La Fira Bon Preu arriba a la seva vint-i-dosena edició, amb els productes que els nostres comerciants ens ofereixen, 
com sempre, als millors preus. En aquesta edició, la Fira es trasllada a la Plaça de Dalt, començant a les 10 del matí 
i acabarà sobre les 9 de la nit. 
Organitza: Unió de Botiguers 
 
A les 11 h a la Plaça de l’Estrella 
Petit Vermut. 
A la plaça de l’Estrella hi haurà servei de bar durant tot el matí, amb música electrònica a l’aire lliure. 
Organitza: Cubeta Sound 
 
A les 16.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes, al costat de l’Institut 
Ruta 4x4. 
Recorregut pels camins de la nostra comarca, amb una duració aproximada de la ruta d’unes 5 hores i amb un nivell 
de dificultat mitjà. La inscripció a la ruta és totalment gratuïta. 
Organitza: Excavacions Hernández 
 
A les 17 h a la Plaça de l’Estrella 
Cata de Vins. 
Per la tarda a la plaça de l’Estrella es realitzarà una cata de vins amb denominació d’origen Terra Alta i Priorat. A 
més, hi haurà tapes a la brasa i un Concert de guitarra per amenitzar la tarda. 
Organitza: Cubeta Sound 
 
A les 17.30 h al Xiringuito del Passeig del Pont 
I Campionat de partides ràpides d’escacs. 
Prova puntuable pel circuit de ràpides d’escacs de les Terres de l’Ebre. Caldrà inscripció prèvia. 
Organitza: Club Escacs Móra d’Ebre 
 
A les 19 h a les pistes de Tennis municipals 
Torneig de Tennis Móra d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Torneig de Tennis, on hi participen els millors tennistes de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 23.30 h a la Plaça de l’Estrella 
XXXI Festa de la Plaça de l’Estrella, amb l’actuació del Trio Ruben’s. 
Els veïns dels carrers Verger, Magdalena, Sant Gregori i Plaça Estrella organitzen un any més la tradicional revetlla. 
Vine a gaudir de l’ambient més típic de Festa Major, amb bona música i converses entre amics. Aquest any, la barra 
anirà a càrrec de l’Associació Cubeta Sound, cosa que significa gresca assegurada! A més, al acabar el ball hi haurà 
música a càrrec dels DJ’s de Cubeta Sound. 
Els veïns del barri porten molts dies treballant per a què tota la població disfruti de la revetlla, així que no hi pot faltar 
ningú! 
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Organitza: Veïns de la Plaça de l’Estrella, Verger, Magdalena i Sant Gregori 
Col·labora: Cubeta Sound 
 
 

Diumenge 24 d’agost 
 
A les 9 h a les pistes del Club Petanca 
Torneig Comarcal de Petanca. 
El Club Petanca Móra d’Ebre torna a celebrar el Torneig Comarcal, omplint les pistes d’experts tiradors, amb el riu 
Ebre de fons. 
Organitza: Club Petanca 
 
A les 10 h a la Vial de l’Hospital, al costat dels Mossos d’Esquadra 
Proves d’habilitat amb vehicles Tot Terreny. 
Tothom que vulgui podrà fer un recorregut pel circuit amb el seu vehicle, durant tot el dia i de forma gratuïta. I si no 
tens un Tot Terreny, vine a veure el circuit d’habilitat que hem preparat per posar a prova als conductors més 
experimentats. 
Organitza: Excavacions Hernández 
 
A les 17.30 h a la Plaça de Dalt 
Jocs tradicionals populars. 
Passa la tarda de diumenge jugant amb jocs de fusta tradicionals. Petits i grans podran gaudir de més de trenta jocs, 
per a totes les edats i de diferents dificultats. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 19 h a les pistes de Tennis municipals 
Final del Torneig de Tennis Móra d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Torneig de Tennis, on hi participen els millors tennistes de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 20.30 h a la Plaça de Baix 
VII Mostra de Cuina Popular. 
La Comissió de Festes es posa el davantal per realitzar la setena edició de la Mostra de Cuina. Podreu degustar 
primers plats, segons plats, postres i begudes; tot elaborat per veïns de la nostra població i professionals de la 
restauració. 3 tastets per 2 €, i canya de cervesa a 1 €. Farà la presentació de la Mostra el polifacètic Pere Tàpias, 
cantautor, escriptor, gastrònom i locutor de ràdio. 
Els cuiners us podeu inscriure a l’Ajuntament fins el dia 22. Haureu d’elaborar una recepta amb un mínim de 25 
racions. Pel fet de participar, els cuiners rebreu un davantal i dues entrades per la Nit de Pubilles i Hereus. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
 

Dilluns 25 d’agost 
 
A les 12 h a la Residència Natzaret 
Elecció de la Pubilla i l’Hereu 2014 de la Residència Natzaret. 
La Residència Natzaret s’engalana un any més per donar la benvinguda a la Festa Major. La Pubilla, Damisel·les, 
Hereu i Fadrins de la Residència per aquestes festes, seran proclamats davant dels residents, usuaris i personal del 
centre. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 17 h a les pistes de Pàdel 
Torneig de Pàdel de Festa Major. 
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El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el Primer Torneig de Pàdel de Festa Major. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 18.30 h a la Residència Natzaret 
Actuació del grup de Batucada de Garcia i la secció infantil de la Colla de Diables “El Jordiet”. 
La Residència Natzaret gaudirà d’aquesta Batucada, amb el seu ritme contagiós. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 22 h al Passeig del Pont 
Espectacle de màgia i humor: La Màgia del Mag Lari. 
El famós Mag Lari torna a Móra d’Ebre. Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals ingredients d’aquest 
espectacle. Un show per a tots els públics, on petits i grans gaudeixen d’aquesta enginyosa i alhora divertida posada 
en escena.  
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23.30 h a la Plaça de Toros 
Festa del Pijama. 
Amb la presència de Samira Salomé, ex-concursant del programa de televisió MYHYV. 
Organitza: La Plaça de Toros i Bar Megalític 
 
 

Dimarts 26 d’agost 
 
A les 10 h a la Residència Natzaret 
Campionat intern de bitlles. 
Els usuaris de la Residència Natzaret participaran en aquest campionat per veure qui s’emporta la medalla. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 11.30 h a la Residència Natzaret 
Campionat de Pescabola. 
On els participants ens demostraran la seva habilitat de pesca. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 16.30 h a la Residència Natzaret 
Concert de Festa Major amb la Coral Natzaret, amb un repertori molt festiu. 
La Coral Natzaret, formada per residents, treballadors i voluntaris, oferirà a tots els espectadors el ja tradicional 
concert d’estiu. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 17 h a les pistes de Pàdel 
Torneig de Pàdel de Festa Major. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el Primer Torneig de Pàdel de Festa Major. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 18 h al Bar Megalític 
Botifarrada. 
Vine a la nostra terrassa a fer una canya i una botifarra per només 3 €. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A les 19 h al Passeig del Pont 
Master Class de Zumba. 
Vine a ballar al ritme de la millor música del moment. El Zumba està de moda i volem omplir el passeig. La Master 
Class és gratuïta i oberta per a tothom qui tingui ganes de posar-se en bona forma. 
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Organitza: Aqua Móra d’Ebre 
 
A les 21 h a la terrassa de La Llanterna Teatre Municipal 
Sopar de l’Avi i Àvia Comarcal. 
Emotiu sopar amb homenatge als avis i àvies escollits de cada població de la Ribera d’Ebre. 
Organitza: Casal de Jubilats de Móra d’Ebre, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i Ajuntament de Móra d’Ebre 
 
A les 23 h a la Plaça de la Cultura 
Doble Espectacle: “De Hollywood a Aragón con la tía Encarnación” de Mayte Carreras i Jotes Aragoneses, a 
càrrec de la “Compañía Folklórico Aragonesa Estampa Baturra”. 
Mayte Carreras torna a Móra d’Ebre amb aquest divertit show que inclou música, ball, màgia i sobretot, molt 
d’humor. També comptarem amb l’actuació d’Estampa Baturra, que ens transportaran a l’Aragó amb les seves jotes 
cantades i ballades. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 24 h a la Plaça de Toros 
Festa de la Quinta del 74. 
Tothom està convidat a gaudir de la música dels anys 80 i 90, que els Quintos i Quintes del 74 ens punxaran. 
Organitza: Quinta de 1974 i La Plaça de Toros 
 
 

Dimecres 27 d’agost 
 
JORNADA JOVE 2014: FEM FESTA! 
Durant tot el dia, es celebra la Jornada Jove 2014, sota el nom: Fem Festa! La 4a edició d’aquesta Jornada 
consisteix en un seguit d’activitats organitzades per gent jove i destinades als joves. Col·laboren en l’organització de 
la Jornada Jove: Quintos del 96, Esplai Treu Banya, Baronia d’Entença i Comissió de Festes. 
Organitza: Regidoria de Joventut 
 
A les 10 h a la Residència Natzaret 
Campionat de Dòmino. 
Dins els diferents Campionats que organitza la Residència Natzaret, no hi podia faltar el Dòmino, un dels jocs més 
típics entre la gent gran. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 11.30 h a la Residència Natzaret 
Campionat d’estiu: Busca a l’aigua. 
Després del Dòmino, els competidors hauran de posar a prova la seva habilitat en aquest joc passat per aigua. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 17 h a les pistes de Pàdel 
Torneig de Pàdel de Festa Major. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el Primer Torneig de Pàdel de Festa Major. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 17.30 h a la Plaça de Baix 
Discoteca Infantil. 
La Plaça de Baix és el lloc escollit per a ubicar la Discoteca Infantil de Festa Major. Vine a ballar les millors cançons 
del moment, amb la Disco Mòbil Diverty Music. La barra anirà a càrrec dels Quintos i Quintes del 96. Acte inclòs dins 
la Jornada Jove 2014: Fem Festa! 
Organitza: Comissió de Festes i Quintos 96 
 
A les 18 h a la Plaça de Baix 
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Tallers al carrer. 
L’Esplai Treu Banya organitza per a tots els infants uns tallers de maquillatge i de manualitats, amb l’elaboració d’un 
mural gegant. Acte inclòs dins la Jornada Jove 2014: Fem Festa! 
Organitza: Esplai Treu Banya 
 
A les 18 h al Casal de Jubilats 
Repartiment dels premis dels Campionats de Festa Major. 
Un cop finalitzats els Campionats de Guinyot, Dòmino, Billar, Botifarra i Escacs, l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes farà l’entrega dels premis als campions i a la resta de participants. Els guanyadors també rebran dues 
entrades per la Nit de Pubilles i Hereus, gentilesa de la Regidoria de Festes. 
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes 
 
A les 18 h al Bar Megalític 
La Festa del Pinxo. 
Vine a la nostra terrassa a fer una canya i un pinxo per només 3 €. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A les 19 h al Passeig del Pont 
A Móra, fem la V. 
L’Assemblea Nacional Catalana organitza una encesa d’espelmes, amb sorpresa al Pont de les Arcades. 
Comptarem amb la col·laboració del Rocòdrom Lo Portalet. Visca Catalunya! 
Organitza: Assemblea Nacional Catalana – Móra d’Ebre per la Independència 
 
A les 19.30 h a la Residència Natzaret 
Sopar de Germanor. 
Abans de començar el sopar, es farà l’acte de proclamació de la Pubilla, Damisel·les, Hereu i Fadrins de la 
Residència 2014. La revetlla estarà amenitzada pel músic Xavier Planes. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 20 h a La Beerreria 
Festa del Banyador i del Bikini. 
Tothom que porti bikini o banyador, tindrà la birra amb descompte. Premis al banyador masculí i femení més 
atrevits! 
Organitza: La Beerreria 
 
A les 20.30 h al Sota de Copes 
Presentació - Tast del licor de cervesa Ginesart. 
El fabricant i inventor del licor de cervesa, en Xavier Torà Margalef, ens explicarà el procés d’elaboració, amb tast 
inclòs, d’aquest original licor. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 21 h a The Factory 
Torneig de Poker a la fresca. 
Aprofita’t de la intimitat de la nostra terrassa per gaudir d’una timba entre amics a l’aire lliure. No facis cara de poker 
i apunta’t! 
Organitza: The Factory 
 
A les 21.30 h al Passeig del Pont 
Sopar Popular, amb l’actuació del Duet Santafé. 
El Passeig del Pont torna a ser el punt de trobada dels veïns de Móra d’Ebre. Les diferents colles d’amics i familiars 
es reuneixen al voltant de la taula per compartir una estona agradable amb la millor companyia i l’ambientació 
musical del Duet Santafé. Cadascú s’haurà de portar el seu sopar i beguda. Però si preferiu que us facin el sopar, 
podeu reservar el vostre ticket al Xiringuito i al Piscolabis fins al dimarts 26 i triar entre dos menús: safata combinada 
per 6 €: pa amb tomàquet, llonganissa, xistorra, embotit, acompanyament i tarrina de gelat; o menú per 10 €: arròs 
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negre amb xirles, farcellets de pollastre farcits de formatge i pernil, i brownie de xocolata i nous (no inclou beguda ni 
servei a taula). I si no us voleu quedar sense lloc, podeu fer la reserva de cadires a l’Ajuntament fins el dia 26. 
Organitza: Comissió de Festes 
Col·labora: Piscolabis i Xiringuito 
 
A les 22 h a la Plaça de Baix 
Gran Gimcana Jove. 
La Plaça de Baix torna a acollir la gimcana de Festa Major. Les proves estan organitzades per la Quinta del 96, 
l’Esplai Treu Banya, l’Associació Baronia d’Entença i la Comissió de Festes. Com a novetat, hi haurà divertides 
proves amb inflables “Humor Amarillo”. 
Hi haurà premis pels 3 millors equips. Amenitzarà la gimcana la Disco Mòbil Diverty Music, i la barra anirà a càrrec 
dels Quintos i Quintes del 96. 
A la gimcana hi poden participar joves a partir de 16 anys, fent la inscripció prèvia a l’Ajuntament fins el dia 26. Acte 
inclòs dins la Jornada Jove 2014: Fem Festa! 
Organitza: Quintos 96, Esplai Treu Banya, Baronia d’Entença i Comissió de Festes. 
 
A les 23 h a la Plaça de Dalt 
Concert Jove, amb els grups Cat Rock, Fire Dragon i La Reina del Blackjack. 
El grup de versions més català arriba a Móra d’Ebre amb el millor repertori de música catalana de tots els temps. Un 
viatge musical a través de les cançons que han fet gran el nostre país. Acompanyant a Cat Rock, també actuaran el 
grup local Fire Dragon, amb el seu potent heavy metal, i el grup comarcal La Reina del Blackjack, que ens 
presentaran el seu primer disc “Alea Iacta Est”. Acte inclòs dins la Jornada Jove 2014: Fem Festa! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23 h a la Plaça de Dalt 
Sangriada Popular. 
Durant el Concert Jove, la Gelateria Jijonenca oferirà sangria a preus populars. 
Organitza: Gelateria Jijonenca 
 
 

Dijous 28 d’agost 
 
A les 10 h al davant del Club Nàutic 
II Ornitopiraguada Móra d’Ebre - Benissanet. 
Baixada amb piragua pel riu Ebre de Móra a Benissanet, passant per l’illa del Galatxo, Mas de l’Illa i l’Illa de 
Benissanet, declarats espais d’interès natural. Inscripció prèvia al 7 de Ribera i Enblau.cat, al preu de 15 €. 
Organitza: Grup de Natura Cubeta de Móra 
 
A les 11.30 h a la Residència Natzaret 
Bingo extraordinari de Festa Major. 
L’últim campionat d’aquesta Festa Major a la Residència Natzaret serà el ja tradicional Bingo. Estigueu ben atents, 
que no se us escapi cap número! 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 13 h a la Plaça de Baix 
Enlairament de coets i tradicional repic de campanes anunciant l’inici de la Festa Major 2014. 
Com cada any, a l’inici de Festa Major, 
sonaran les traques per tota la població! 
Farem petar 3 traques, distribuïdes a l’Avinguda Comarques Catalanes, Plaça de Dalt i Plaça de Baix, on es farà la 
tronada de benvinguda de la Festa Major. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 16.30 h a la font del Poliesportiu 
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V Correbars 2014. 
Arribat el dijous de Festa Major, s’obre la porta a l’event més esbojarrat! L’arrancada serà a la font del Poliesportiu, 
amb recorregut per l’avinguda Comarques Catalanes i el centre de la nostra vila amb carrossa, música, batucada i fi 
de festa al passeig del Pont. 
L’event compta amb el suport de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i dels següents bars i locals: Poliesportiu, La 
Beerreria, Cafè Comarques, Avinguda, L’Ebre, Casal, Cosmos, 9 Turú, Megalític, Lord Nelson, Freeman, Deporte, 
Gelateria Jijonenca, Xiringuito, Genius i Restaurant Le Loup. 
Es prega als habitants morencs que preparin aigua per llençar durant el calorós recorregut. Per participar, caldrà 
inscripció prèvia. 
Organitza: Correbars Móra d’Ebre 
 
A les 17 h a la Residència Natzaret 
Acte de lliurament dels premis dels diferents campionats. 
Els campions i participants dels diversos Campionats de la Residència Natzaret rebran els trofeus i medalles 
corresponents. Comptarem amb l’actuació dels Gegants, Capgrossos i Grallers de Móra d’Ebre. Com a cloenda, 
repartirem un berenar especial. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 17 h a les pistes de Pàdel 
Torneig de Pàdel de Festa Major. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el Primer Torneig de Pàdel de Festa Major. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 18 h al Bar Megalític 
Festa de la Cervesa. 
Vine a la nostra terrassa a fer una cerveseta i a degustar els aperitius i tapes que hem preparat. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A les 18 h al Camp Municipal d’Esports 
Partit de Futbol de Festa Major del Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre. 
El Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre disputarà un interessant partit amistós, com a preparació per la propera 
temporada 2014/2015, davant de la seva animosa afició. Força Olímpic! 
Organitza: Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre 
 
A les 19 h a La Llanterna Teatre Municipal 
Inauguració de l’exposició d’il·lustracions d’Helena Frias. 
Helena Frias, il·lustradora i dissenyadora de Móra d’Ebre, que va realitzar la portada del calendari de l’Ajuntament 
2014, exposa part de la seva obra al vestíbul del Teatre. Durant la Festa Major l’exposició restarà oberta al vestíbul 
de La Llanterna de 19.30 a 21 hores. 
Organitza: La Llanterna Teatre 
 
A les 20 h a la Sala d’exposicions Julio Antonio 
Acte d’inauguració de l’exposició de pintura dels Amics de l’Art. 
L’Associació Amics de l’Art organitza, com cada any, l’exposició de pintura realitzada pels membres de l’entitat. La 
inauguració anirà a càrrec de les autoritats, i l’exposició romandrà oberta els dies de la Festa Major de 19.30 a 21 
hores. 
Organitza: Amics de l’Art 
 
A les 20 h al Xiringuito del Passeig del Pont 
Cata de Vins de la Ribera i Tapes. 
El Sr. Antoni Cutrona ens farà el guiatge dels vins, que acompanyarem amb unes tapes. Caldrà inscripció prèvia, 
amb places limitades, al mateix Xiringuito. 
Organitza: Xiringuito 
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A les 22.30 h a la Plaça de Baix 
Pregó de Festa Major a càrrec de l’Honorable Senyor Ferran Mascarell i Canalda, Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
Proclamació de la Pubilla, Damisel·les, Hereu i Fadrins 2014, representants de la Quinta de 1996. 
Abans de començar el Pregó, Els Pirates de l’Ebre oferiran al públic assistent una petita audició. 
Després dels parlaments, tindrem una SORPRESA AMB MAJÚSCULES! 
I per finalitzar el Pregó, el grup vocal DEUDEVEU, guanyadors de la primera edició del concurs de TV3 “Oh Happy 
Day!”, actuaran mostrant la potència de la seva veu, cantant cançons conegudes amb una posada en escena 
sorprenent, i fent servir les seves eines interpretatives per fer viatjar musicalment als espectadors . 
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre 
Col·labora: Comissió de Festes 
 
A les 0.30 h a la Plaça de Dalt 
Ball de Festa Major amb Banda Sonora. 
La Plaça de Dalt s’engalana de Festa Major per rebre el grup Banda Sonora. Quan acabi el Pregó, que ningú vagi 
cap a casa. Vine a ballar a la plaça! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 0.30 h a la Pista Poliesportiva 
IV Festa Blanca – Ibiza d’Ebre 2014. Festa Jove d’Imagina Ràdio, amb DJ’s de l’emissora: Toni Rico, Ramon 
Bel, ... 
Per quart any consecutiu, Móra d’Ebre es vesteix de blanc per transformar-se en Ibiza d’Ebre. En aquesta edició, els 
amics d’Imagina Ràdio tornaran a posar-hi la música i la diversió. No et pots perdre la nit més blanca de l’any, amb 
performance, visuals, fluorescències, gogo’s, regals i moltes més sorpreses! 
I recorda: si no vols donar la nota... vine vestit de blanc! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
 

Divendres 29 d’agost 
 
A les 10 h pels carrers de la població 
Cercavila amb la Banda de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre. 
La Banda de l’Escola de Música farà el passacarrers cada matí per despertar a tots els que encara estiguin dormint. 
La sortida serà de la Plaça de la Cultura, i passaran pels carrers Princesa, Bonaire, Roger de Llúria, Avinguda 
Comarques Catalanes, Avinguda Pius XII, Barcelona, Passeig Sant Antoni, Tarragona, Avinguda Pius XII, Bonaire, 
Sant Jordi, Mare Teresa Guasch, Passeig Ràdio Móra, Vall i Santa Madrona, acabant la cercavila a la Plaça de Dalt, 
on es celebra la musclada popular. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 10.30 h a la Plaça de Baix 
Marxa ciclista popular. 
La Penya Ciclista Ribera d’Ebre torna a organitzar la bicicletada més popular de les festes. La concentració dels 
ciclistes serà a la Plaça de Baix, des d’on s’iniciarà el recorregut habitual per tota la població. En acabar la marxa al 
Club Nàutic, es servirà un aperitiu a tots els participants. Es lliuraran premis als ciclistes més grans, als més joves i a 
les tres bicicletes que portin l’engalanament més original. També es lliuraran medalles a tots els participants. 
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre 
 
A les 12 h a l’Església Parroquial 
Santa Missa. 
En honor al nostre patró, Sant Joan Baptista, en la seva gloriosa decapitació.  
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista 
 
A les 12 h a la Beerreria 
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12 hores de DJ’s. 
Tots els ambients. Des de les 12 del matí fins les 12 de la nit. Vermuts, dinars i sopars a dojo. Bona música i bon 
rotllo!! 
Organitza: La Beerreria 
 
A les 13 h a la Plaça de Dalt 
Musclada Popular. 
Des de primera hora del matí, la Comissió de Festes neteja, remulla, cuina i serveix més de 400 kg de musclos per a 
què tothom que vingui els pugui degustar, però no s’ompliran cassoles ni tuppers, ja que no volem que ningú es 
quedi sense poder provar-los. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 13 h a la Plaça de Dalt 
Vermut a bon preu. 
Durant la Musclada Popular, a la Gelateria Jijonenca es podrà adquirir vermut a bon preu per a fer baixar els 
musclos. 
Organitza: Gelateria Jijonenca 
 
A les 17 h a les pistes de Pàdel 
Torneig de Pàdel de Festa Major. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el Primer Torneig de Pàdel de Festa Major. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 17 h a la Residència Natzaret 
Concert de la Cobla Cossetània del Casal Tarragoní, que ens oferiran un repertori de sardanes i balls 
vuitcentistes. 
La Cobla Cossetània arriba a la Residència per interpretar davant d’usuaris, residents, personal i públic en general el 
seu repertori sardanístic i de balls vuitcentistes. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont 
Degustació de vins, tapes i viandes cuites a la brasa al foc de llenya. 
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i 
acompanyats de música en directe. 
Organitza: Xiringuito 
 
De les 18 a 20 h a la Plaça de Dalt 
Visita a la Casa Noble dels Montagut. 
Per un preu de 2 €, vine a visitar l’antiga Casa Montagut i els seus jardins. 
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre 
 
A les 18.30 h a la Plaça de Dalt 
Audició i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Cossetània del Casal Tarragoní. 
Després del concert de la Residència, la Cobla Cossetània es desplaça a la Plaça de Dalt per realitzar la tradicional 
audició i ballada de sardanes, on tots els sardanistes que s’hi apropin es podran afegir a la rotllana. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 20 h a la Plaça de Dalt 
Cercavila amb el Ball d’en Serrallonga. 
En acabar les sardanes, farem una petita cercavila amb el Ball d’en Serrallonga, on destacarà el seu element 
distintiu més important: els trabucs. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 20.15 h al Passeig del Pont 
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Doble espectacle familiar amb el Ball d’en Serrallonga i Ball de Bastons. 
La tarda de divendres de festes ens té reservat un espectacle familiar doble, seguint en la línia dels darrers anys, on 
la tradició catalana i la festa popular estaran ben presents. Els espectacles aniran a càrrec de l’Associació Ball d’en 
Serrallonga de Tarragona i dels Bastoners de Montblanc. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 21.30 h a l’Estació d’Autobusos 
Tabalada fins al carrer Santa Madrona. 
L’estació d’autobusos serà el punt de trobada de les Colles de Diables i dels Tabalers, que iniciaran la tabalada 
passant pels carrers Raval del Sol, Doctor Peris i Santa Madrona, fins arribar a la cruïlla amb el carrer Nou, on 
encendran la metxa del Correfoc. 
Organitza: Colla de Diables Sheron 
 
A les 22 h al carrer Santa Madrona 
XXII Correfoc de Móra d’Ebre. 
El 22è Correfoc de Festa Major comptarà amb les colles següents: Colla de Diables de l’Hospitalet de l’Infant, Colla 
de Diables de les Borges del Camp, Colla de Diables 7 Cervells de Jesús i l’amfitriona Colla de Diables Sheron de 
Móra d’Ebre. 
L’encesa del Correfoc  serà a la cruïlla dels carrers Santa Madrona i Nou. Avançaran pels carrers Nou i Palla fins 
arribar a la Plaça de Baix, on faran una exhibició de foc per a tots els espectadors que s’apleguin a les escales de 
l’església. Continuaran pel carrer Barca fins arribar al Passeig del Pont, on ens espera l’última encesa de pólvora i la 
traca final. 
Organitza: Colla de Diables Sheron 
 
A les 23.15 h a l’Avinguda Comarques Catalanes 
Ball de nit amb l’Orquestra Cimarrón.  
La Nit de Comarques començarà a la part de davant del Pont, amb la mítica Orquestra Cimarrón. Amb més de 40 
anys d’experiència als escenaris, la Cimarrón et farà ballar les cançons de sempre i els ritmes més actuals. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 24 h al Bar Megalític 
Festa Megalític. 
Com cada estiu, la terrassa del Megalític s’omple de ritme amb DJ Pino i el seu inconfusible estil fiestero. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A la 1 h a The Factory 
Festa Comercial. 
The Factory engalana el seu carrer per a la Festa Comercial de la mà dels DJ’s Pau Brull i Eduphobia. 
Organitza: The Factory 
 
A la 1.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes  
Ball Jove amb el grup de versions La Glamour Band. 
El grup de versions per aquesta edició de la Nit de Comarques és La Glamour Band. Si vols gaudir amb les millors 
versions de les millors cançons de tots els temps, no et pots perdre l’actuació d’aquests vuit glamurosos artistes. 
Diversió i bona música assegurades! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 3.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes 
Concert amb el grup Obeses. 
Com a traca final de la Nit de Comarques, us tenim reservat a l’irreverent grup Obeses. Després de triomfar aquest 
Nadal amb la cançó de TV3 “Regala Petons”, el grup aterra a la nostra població per oferir-nos el seu directe, que de 
ben segur no deixarà a ningú indiferent. 
Organitza: Comissió de Festes 
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Dissabte 30 d’agost 
 
A les 9 h al Pavelló Municipal d’Esports 
Partit de Bàsquet de Festa Major. 
El Club Bàsquet Móra d’Ebre jugarà un partit amistós, on donarà a conèixer els jugadors de la pròxima temporada. 
Segur que serà un partit apustuflant! 
Organitza: Club Bàsquet Móra d’Ebre 
 
A les 10 h pels carrers de la població 
Cercavila amb la Banda de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre. 
La Banda de l’Escola de Música farà el passacarrers cada matí per despertar a tots els que encara estiguin dormint. 
La sortida serà de la Plaça de la Cultura, i passaran pels carrers Princesa, Bonaire, dels Mestres, Doctor Fleming, 
Antoni Gaudi, Flors de Lliri i Pau Casals, acabant la cercavila a la Residència Natzaret, on oferiran un petit concert. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 10 h al davant del Club Nàutic 
Navega amb Enblau. 
Tothom que vulgui podrà navegar amb piragua pel riu Ebre, davant de la zona del Nàutic. El preu és de 50 cèntims i 
la volta dura uns 10 minuts. 
Organitza: Enblau 
 
A les 11 h a la Plaça de Baix 
Cursa Pedestre Infantil. 
Aquest any com a novetat, la Cursa Pedestre es divideix en dues parts: primer correran els nens i nenes, i a les 13 
hores els adults. Curses infantils en diferents categories, on no faltaran trofeus pels guanyadors i medalles pels 
participants. Podran inscriure’s en aquestes curses els nens i nenes de 3 fins a 14 anys d’edat. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 11.30 h a la Residència Natzaret 
Petit Concert de la Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, que ens faran el 
tradicional passacarrers de Festa Major. 
Després de la cercavila matutina, la Banda de l’Escola de Música fa una aturada a la Residència Natzaret per 
realitzar un petit concert de música de banda. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 12 h a l’Església Prioral 
Santa Missa. 
En commemoració de Sant Gregori Ostienc. 
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista 
 
A les 13 h a la Plaça de Baix 
Cursa Pedestre Sènior. 
Cordeu-se les bambes i fiqueu-se el dorsal, perquè la tradicional Cursa Pedestre ja està aquí. Curses d’adults en 
diferents categories, on s’entregaran trofeus i premis en metàl·lic pels guanyadors, i els típics premis locals del gall, 
el conill i la ceba. Per amenitzar les curses, comptarem amb l’acompanyament de la Banda de l’Escola de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre. Podran inscriure’s en aquestes curses les persones a partir de 15 anys d’edat. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 17 h al Passeig del Pont 
Berenar del Cor. 
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Des de la Regidoria d’Acció Social i Salut s’organitza aquesta trobada d’infants i adolescents on es repartiran 
berenars nutritius i equilibrats, amb l’intenció de crear hàbits saludables, i donant informació sobre com portar una 
bona alimentació infantil, sota el lema “Dóna qui Estima”. 
Organitza: Regidoria d’Acció Social i Salut i Xarxa de Voluntariat 
 
A les 17 h davant del Club Nàutic 
Festa del Riu 2014. 
Clàssiques curses de muletes en diferents categories masculines i femenines. Tot això, amb la companyia de la 
Banda de l’Escola de Música i els Gegants Sirgadors de Móra d’Ebre. 
 
Aquest any, tornem a ficar-nos al coll el mocador de sirgador per la Festa del Riu! Grans i petits que ja tinguin el 
mocador, que no s’oblidin de portar-lo amb camisa o camiseta blanca. I qui encara no el tingui, el podrà adquirir a la 
Plaça de Baix abans de començar la Festa del Riu. 
 
Al iniciar la Festa del Riu, VI Concurs de Sirgadors de l’Ebre, on els participants competiran entre ells sirgant riu 
amunt una muleta carregada amb més d’una tona de pes. Els sirgadors concursants tornaran a portar la vestimenta 
típica de l’època, a més també es farà sonar el toc del corn marí, instrument utilitzat per comunicar-se quan 
antigament es navegava pel riu amb llaguts. Inscripcions fins dimecres 27 de 10 a 14 hores a l’Ajuntament. 
Organitza: Club Nàutic, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre i Regidoria de Festes 
 
A les 17 h a la Plaça de Toros 
Berenar Electrònic. 
Vine a la Plaça de Toros, refresca’t i gaudeix de la tarda del dissabte de festes, amb la millor música del moment. 
Organitza: La Plaça de Toros 
 
A les 17.30 h a la Residència Natzaret 
Actuació del Club Twirling, Majorets i Banda de trompetes i tambors de Móra la Nova. 
Les Majorets de Móra la Nova, amb la banda de trompetes i tambors, tornen un any més a la Residència Natzaret 
per tal de fer una actuació d’exhibició que agradarà tant a petits com a grans. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 18 h al Passeig del Pont 
Inflables per a la mainada. 
Per Festa Major, no podien faltar els castells inflables, unes atraccions que tant agraden als més petits de la casa. 
Durant tota la tarda, els nens i nenes que vulguin podran pujar, de forma gratuïta, al inflable que més els agradi dels 
tres que hi haurà per triar. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont 
Degustació de vins, tapes i viandes cuites a la brasa al foc de llenya. 
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i 
acompanyats de música en directe. 
Organitza: Xiringuito 
 
A les 19.45 h a la Residència Natzaret 
Sortida de vespre a la Pista Poliesportiva per gaudir del Concert que oferirà l’Orquestra Nuevo Talismán. 
Els residents i usuaris de la Residència es desplaçaran fins al Poliesportiu per tal de ser espectadors del Concert de 
Tarda de la Festa Major. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 20 h a la Pista Poliesportiva 
Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Nuevo Talismán. 
La Nuevo Talismán Orquesta Show oferirà un concert de tarda on mostrarà el seu nivell artístic i musical a l’exigent 
públic assistent. L’entrada al concert de tarda és gratuïta. 
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Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 20 h al Passeig del Pont 
Ballada de Festa Major. 
El Club de Ball Esportiu Linedance & Country Western Dance farà la presentació dels equips del Club guanyadors 
del tercer trofeu Terres de l’Ebre, amb exhibició, tallers d’iniciació i marató de balls. 
Organitza: Associació Club de Ball Esportiu LD & CWD Terres de l’Ebre 
 
A les 20 h a l’Església Parroquial 
Missa Vespertina. 
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista 
 
A les 20.30 h a les pistes de Pàdel 
Final Torneig de Pàdel de Festa Major. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el Primer Torneig de Pàdel de Festa Major. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
 
A les 22.30 h a la Pista Poliesportiva 
XXXVII Nit de Pubilles i Hereus 2014. Presentació de la Quinta del 96. Amenitzarà el ball l’Orquestra Nuevo 
Talismán. 
La Quinta del 96 arriba a la majoria d’edat i la Pista Poliesportiva es posa les seves millors gales per celebrar la Nit 
de Pubilles i Hereus 2014. A les 12 de la mitjanit, es farà la presentació de cadascun dels Quintos i Quintes, que 
aniran pujant a l’escenari per recollir les bandes, els diplomes i les roses corresponents. 
La Nuevo Talismán Orquesta Show actuarà amb dos estils diferenciats. A la primera part tocaran música de ball 
típica de Festa Major, tal com vals, pasdobles, txa-txa-txa o salsa. Durant la segona part interpretaran les versions 
de les cançons més actuals, per a què el jovent també gaudeixi d’aquesta nit tan especial. 
Als assistents, els recomanem portar només cava i pastes, ja que podran consumir tot tipus de begudes al bar. 
El preu de l’entrada és de 10 €. Es podrà fer la reserva de taula a l’Ajuntament fins el dia 27, al preu de 12 €. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23.30 h al local de la Societat Obrera 
Concert de Rock. 
Durant la nit de dissabte de festes, la Societat Obrera organitza un concert de rock, per a tots els amants d’aquest 
estil musical. 
Organitza: Societat Obrera 
 
A les 24 h als Quatre Cantons i al carrer Antoni Asens 
Concert del Trio Zapping i DJ’s al carrer. 
Als quatre cantons, i al llarg dels carrers Bonaire i Doctor Peris, podreu gaudir del concert del Trio Zapping, que 
tocaran versions de les cançons més ballades durant els anys 80 i 90. En acabar el concert, el DJ Dídac Tomàs de 
Ràdio Flaixbac ens oferirà la millor sessió en directe. I al carrer Antoni Asens, els DJ’s Pau Brull, Ivan Verdi (Pacha i 
Pachito) i Gerard Llarch (La Plaça de Toros) punxaran tots els èxits de la música actual fins a altes hores de la 
matinada. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A la 1 h a The Factory 
Festa Remember. 
Que per Festes sona cada nit la mateixa música? Res més lluny! El dissabte viurem una festa remember en tota 
regla, amb música remember per a tots els gustos, de la mà de DJ Syphone. 
Organitza: The Factory 
 
 

Diumenge 31 d’agost 
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A les 9 h a les pistes del Club Petanca 
Torneig Social de Petanca. 
El Club Petanca Móra d’Ebre celebra el Torneig Social, per als socis i sòcies de l’entitat i omplint les pistes d’experts 
tiradors, amb el riu Ebre de fons. 
Organitza: Club Petanca  
 
A les 10 h pels carrers de la població 
Cercavila amb la Banda de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre. 
La Banda de l’Escola de Música farà el passacarrers cada matí per despertar a tots els que encara estiguin dormint. 
La sortida serà del Passeig del Pont, i passaran pels carrers Antoni Asens, Avinguda Comarques Catalanes, Sant 
Antoni, Bonaire, Santa Madrona, Nou, Palla, Barca i Doctor Peris, acabant la cercavila a la Plaça de Dalt, on es 
celebra la festa infantil de l’escuma. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 12 h a la Plaça de Dalt 
Batalla de l’Aigua i Festa infantil de l’Escuma per a tots els nens i nenes. 
Gresca i disbauxa a la Plaça de Dalt, on tant petits com grans acabaran xops de cap a peus. El canó d’escuma no 
pararà fins que estigui tot ben blanc, amb música per acompanyar la batalla. Tots els nens, nenes, pares i mares 
que hi vulguin participar, poden portar la seva pistola d’aigua i omplir-la en els bidons que hi haurà repartits per la 
plaça.  
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 12.30 h a l’Església Prioral 
Santa Missa. 
En commemoració de les Sagrades Relíquies. 
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista 
 
A les 17.30 h a l’Estació d’Autobusos 
XXX Trobada de Gegants. 
Aquest any, la Colla Gegantera de Móra d’Ebre organitza la 30a Trobada de Gegants, amb diferents colles 
convidades d’arreu de Catalunya, que faran ballar els seus gegants i capgrossos al ritme de les gralles i tambors. 
Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre 
 
A les 18.30 h pels carrers de la població 
Cercavila de Gegants, Grallers i Capgrossos. 
Recorregut pels carrers Raval del Sol, Doctor Peris, Bonaire, Sant Antoni, avinguda Comarques Catalanes, Antoni 
Asens i Passeig del Pont. 
Petits i grans ballaran al so de la gralla i tambors, acompanyats dels seus Gegants i Capgrossos favorits. 
En acabar la cercavila, ballada de gegants i entrega de records a les Colles participants. 
Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre 
 
A les 19.30 hores a la Plaça de Baix 
Visca Sant Fermí! 
Móra d’Ebre es transforma en el centre de Pamplona per viure uns “encierros” de Sant Fermí molt particulars. 
Començarem la festa amb el Txupinazo i soltarem als toros per a què grans, joves i petits corrin davant sense cap 
perill, amb la companyia Recortauro. I com no podia ser d’una altra manera, finalitzarem l’encierro a la Plaça de 
Toros on podrem degustar Calimotxo.  
Gora Móra d’Ebre!! 
Organitza: Comissió de Festes 
Col·labora: La Plaça de Toros 
 
A les 20.30 h al Passeig del Pont 
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Ball de tarda amb l’Orquestra Bora Bora. 
Pels qui encara tinguin forces per ballar, l’Orquestra Bora Bora ficarà la música per passar l’última tarda de festes 
amb bon ritme. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23.30 h al davant del Club Nàutic i al Pont de Móra d’Ebre 
Gran Castell de Focs, a càrrec de Pirotècnia Igual. 
La millor cloenda de tota Festa Major és un espectacular Castell de Focs. I cap Castell de Focs és tan espectacular 
com el de Móra d’Ebre. Combinant en perfecta sincronia el llançament des de l’Aubadera amb l’encesa al Pont de 
les Arcades, els coets, xiuladors, palmeres i trons ompliran el cel i el riu de llum i color. 
Ja sigui des del Passeig del Pont, a dalt al Castell o al davant del Nàutic, no et pots perdre el millor espectacle de 
focs artificials. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 24 h al Passeig del Pont 
Ball de fi de Festa Major amb l’Orquestra Bora Bora. 
Després del Gran Castell de Focs, tornem a ballar amb l’Orquestra Bora Bora, que posarà el punt i final de la Festa 
Major, amb música de ball per a tots els públics. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 24 h al Sota de Copes 
Concert de blues amb el grup TRY’S. 
Amb Marcel Castellví a la guitarra i veu, David Miguel al baix i Dídac Mariné a la bateria, aquest grup ens oferirà el 
millor blues de la comarca. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 24 h a la Plaça de Toros 
Festa Final d’agost. 
S’acaba el mes d’agost i s’acaba la Festa Major. T’esperem per acomiadar les festes, rodejats de la millor 
companyia i amb la música que més t’agrada. 
Organitza: La Plaça de Toros 
 
A les 0.30 h a The Factory 
I edició de “Tu Cara me Suena”. 
Guarda un últim alè per a la cloenda de festes més esbojarrada i divertida al Factory. Sigues atrevit i fes la imitació 
del teu artista favorit! 
Organitza: The Factory 

                                                             ----------------  
 
7.- Informació de l'alcaldia 
 

No es tractà. 
                                                             ----------------  
 
8.- Expedient estabilització talussos castell 
 

En data 28 de juliol de 2014 es va aprovar per acord  Plenari l’encàrrec de gestió a l‘Institut Català del Sòl 
la primera fase del projecte de l’actuació de la Protecció i estabilització dels talussos del penya-segat del 
Castell sobre els edificis del carrer Gràcia i Passeig de l’Ebre, sense incloure la redacció del projecte 
bàsic i executiu que va ser redactat per l’ajuntament en el seu dia. 
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Que per tal d’adaptar l’execució de les obres a les possibilitats de finançament real es va preveure 
l’adaptació del projecte executiu de les obres per ser realitzat en dues fases, (50%) fixant aquesta primera 
fase en un pressupost de 462.146,73€ amb un pressupost d’encàrrec de 59.145,03 €, basant-se en el 
pressupost total del projecte d’intervenció integral de Móra d’Ebre, per la protecció i estabilització dels 
talussos del penya-segat sobre els edificis del c. Gràcia i Passeig de l’Ebre. 
 
Atès que aquesta actuació de “Protecció i estabilització dels talussos del penya-segat del Castell sobre 
els edificis del c/ Gracia i Passeig de l’Ebre” té el següent finançament: 
 

a. Subvenció Llei de Barris 50%................................................462.146,74 € 
b. Subvenció ajut extraordinari del Dep. Governació...............386.291,82 €  
c. Aportació municipal..................................................................75.854,91 € 

 
Com sigui el  departament de Governació i Relacions Institucionals, vista la necessitat urgent de fer l’obra,  
va atorgar un ajut extraordinari  per la realització de la mateixa i es per aquest motiu que   ha informat que 
és  més adient  adaptar la primera fase d’execució a la part d’obra que subvenciona tal com es  
contempla al projecte bàsic i executiu redactat. 
 
Per tot això, i d’acord amb l’exposat al paràgraf anterior, el projecte de l’actuació de la Protecció i 
estabilització dels talussos del penya-segat del Castell sobre els edificis del carrer Gràcia i Passeig de 
l’Ebre, s’executarà en dos fases, sent  la primera fase  el 61,22 % del pressupost total, es a dir, 
565.875,43 €, amb un pressupost d’encàrrec de gestió de 59.813,20€, i que tot plegat  comptarà  amb el 
finançament de l’ajut extraordinari del Departament de Governació i Relacions Institucionals, subvenció 
de  la Llei de Barris i dels fons propis municipal. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
D’acord amb l’exposat i vistos els informes de secretaria i Intervenció. 
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent: 
 
PRIMER: Encarregar a l‘Institut Català del Sòl, d’acord amb l’establert a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i 
l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, per raons d’eficàcia, per la gestió tècnica i material i de serveis per la primera 
fase del projecte de l’actuació de la Protecció i estabilització dels talussos del penya-segat del Castell 
sobre els edificis del carrer Gràcia i Passeig de l’Ebre. 
 
SEGON: Serà objecte de l’encàrrec de gestió l’expedient per la gestió integral de la fase 1 de les obres de 
Protecció i estabilització dels talussos del penya-segat del Castell sobre els edificis del carrer Gràcia i 
Passeig de l’Ebre, sense incloure la redacció del projecte bàsic i executiu, que ja ha estat redactat i que 
suposa el 61,22% del pressupost total.  La durada d’aquest encàrrec es pot estimar en 21 mesos dels 
quals corresponen a la modificació del projecte i licitació de les obres 4 mesos, al període d’obres 5 
mesos i 12 mesos al període de garantia. 
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TERCER: L’encàrrec de gestió es concretarà en les següents activitats: 
 

Procés d’anàlisis previs  
Revisió del projecte executiu  
Direcció i gestió de les obres 
Preparació de plecs, licitació i adjudicació 
Direcció i control econòmic i financer del procés d’execució de les obres 
Formalització del contracte. 
Aprovació pla/estudi bàsic de seguretat i salut. 
Signatura d’altra documentació que sigui escaient per l’expedient de contractació d’obres. 

 
QUART: L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de titularitat de la competència encomanada ni dels 
elements substantius del seu exercici. 
 
CINQUÈ: L’ajuntament de Móra d’Ebre abonarà al l’Institut Català del Sòl la quantitat total màxima de 
59.813,20€. més l’IVA corresponent, amb càrrec al pressupost de Móra d’Ebre per a l’any 2014, prèvia 
presentació de factura i seguint el disposat a l’encàrrec i el seu annex. 
 
SISÈ: L’Institut Català del Sòl durà a terme l’encàrrec de conformitat amb les prescripcions fixades en 
document annex a aquesta resolució. 
 
En l’execució de l’encàrrec correspon a l’Institut Català del Sòl dirigir, organitzar i supervisar les feines i 
tasques que se’n derivin, coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques, i implementar les tècniques d’avaluació pertinents sobre els 
resultats assolits. 
 
Igualment, l’Institut Català del Sòl serà el responsable dels equips de protecció individual del seu personal 
i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
SETÈ:  L’ajuntament de Móra d’Ebre haurà de facilitar a l’Institut Català del Sòl tota la informació que 
requereixi per a la correcta execució de l’encàrrec. 
 
VUITÈ: L’Institut Català del Sòl s’abstindrà de realitzar cap tractament de les dades de caràcter personal 
de què disposi com a conseqüència de la realització d’aquest encàrrec, llevat del que sigui estrictament 
necessari per al seu desenvolupament i execució, tot sotmetent-se a les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. En especial, s’ha d’abstenir de cedir a tercers 
aquestes dades o els arxius que les contenen, i n’ha de guardar confidencialitat estricta.  
 
NOVÈ: Que els mitjans de control que l’ajuntament ha de tenir en el temps de duració de l’encàrrec seran 
els serveis tècnics municipals, així com, si s’escau, la creació d’una comissió de seguiment.  
 
DESÈ: Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni que contindrà els requisits mínims, que 
estableix l’esmentat article 15 de la Llei 30/1992 i article 10 de la Llei 26/2010,  i d’altra documentació que 
sigui escaient.  
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ONZÈ: Iniciar-se, si s’escauen, les gestions adients per dur a terme la modificació del pressupost vigent 
per tal d’adequar-se a l’expedient d’encàrrec de gestió. 
 
DOTZÈ: Comunicar aquest acord a la Institut Català del Sòl, al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, al Departament de Territori i Sostenibilitat i donar-ne trasllat als Departaments de 
Comptabilitat-Intervenció i Urbanisme. 
 

Intervé el Sr. Alcalde i explica que  aquest punt ja s’ha tractat al començament; es tracta de 
canviar els percentatges.  
 

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per MAJORIA  de vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU i PP, i quatre abstencions dels representants dels grups 
municipals del PSC i d’ERC, dels dotze membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
9.- Precs i preguntes 

 
Intervé  el Sr. Moreno i pregunta en quina fase es troba  el procés  del camí del Subarrec;  el Sr. 
Alcalde li respon que  com ja sap, es van reclamar a les dues propietats les despeses i  han 
mostrat disconformitat al respecte interposant el corresponent  contenciós administratiu per tant 
cal esperar a veure quina és la resolució  definitiva judicial. La secretària explica que es tracta 
d’un procediment  abreujat i que la vista està prevista per l’any 2015.Intervé el Sr. Alcalde dient 
que després de les consultes que es van fer al SAM (Servei d’atenció municipal de la Diputació 
de Tarragona) l’Ajuntament va actuar en conseqüència, però que els afectats tenen dret a 
defensar la seva postura  i posposar el pagament del que se’ls demana fins que no hi hagi una 
resolució en ferm, tot i que això no vol dir que en cas que aquest contenciós fos favorable a 
l’Ajuntament, haurien  d’abonar els corresponents interessos a la data que s’hagi de fer el 
pagament, continua dient, però, que aquests procediments acostumen a ser llargs. Tanmateix, 
dir que tots dos han demanat la suspensió de l’execució de la liquidació. 

*************** 
 
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, 07 d'Agost 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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