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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      2 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   04 de Maig de 2015 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Conxita Mosegui Abella, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Regidora 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sr. Josep Subirachs Pedret, Regidor 
Sr. Josep Sole Arnal, Regidor 
Sra. Concepcion Blasi Vila, Regidora 
Sr. Jose M. Dominguez Lozano, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de les resolucion d'alcaldia dictades d'encà la darrera sessió 
3.- Aprovació de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes per l'elaboració del PAES (Pla Acció Local per l'Energia 
Sostenible). 
4.- Assignació de nomenclatura 
5.- Desistiment del recurs contenciós-administratiu interposat contra la liquidació de la gestió de la 
deixalleria, anualitat 2013, emesa pel Consorci de Residus 
6.- Interposició recurs contenciós-administratiu 
7.- Arxiu de l'expedient de modificació puntual de les NNSSP Castell 
8.- Aprovació incial del POUM 
9.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal exercici 2015 
10.- Donar compte del Decret d'aprovació del pla pressupostari a mig termini 2016/2018 
11.- Sol·licitut CATSALUT, bonificació ICIO 
12.- Sol·licitud Societat Estatal Correos y Telégrafos SA, exempció ICIO i taxa 
13.- Aprovació de la rectificació de l'inventari de bens municipals 
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14.- Moció institucional de suport a l'esport català 
15.- Informació alcaldia 
16.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 1/2015, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 26 de febrer de 2015, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de les resolucion d'alcaldia dictades d'encà la darrera sessió 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 
numero data decret resum 
20150026 17/04/15 Expedient baixa d'ofici núm. 14. 

20150025 10/04/15 Bestreta treballador APPP 

20150024 31/03/15 Aprovació pla pressupostari a mig termini 2016-2018 

20150023 31/03/15 Bestreta treballador Mª.P. P.M 

20150022 24/03/15 
Convocatòria òrgan de contractació valoració sobre 2, condicionament Passeig de 
l'Ebre 

20150021 20/03/15 Convocatoria Mesa contractació Passeig de l'Ebre 

20150020 17/03/15 Delegació Julio Roca assistència reunió Comissió Sostenibilitat Terres de l'Ebre 

20150019 11/03/15 Bestreta treballador municipal MCB 

20150018 27/02/15 Aprovació expedient 03/2015, incorporació romanents crèdit. 

20150017 25/02/15 Incoació expedient 03/2015, incorporació romanents crèdit. 

20150016 23/02/15 Convocatòria PLE 

20150015 19/02/15 Nomenament Juliol Roca assistir reuniò CIS 

20150014 18/02/15 Convocatòria CI 

20150013 10/02/15 Incoació expedients contenciosos 

20150012 06/02/15 Incoació expedient 2/2015, modificació de crèdit 

20150011 02/02/15 Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 01/15 

20150010 28/01/15 Incoació expedient modificació de crèdit núm. 01/15 

20150009 28/01/15 Incoació expedient aprovació massa salarial exercici 2015 

20150008 28/01/15 Incoació expedient declaració serveis essencials 

20150007 28/01/15 Convocatòria Junta Seguretat Local 

20150006 26/01/15 Reorganització servei vigilants 

 
En aquest punt el portaveu del Grup Municipal PSC-PM, senyor Josep Solé, pregunta si el Sr. alcalde era 
coneixedor de l’informe de secretaria  sobre el decret número 6 en el qual consta que “no és procedent” aprovar un 
increment del complement específic que perceben els membres del cos de vigilants de l’ajuntament. El Sr. Alcalde 
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explica que n’era coneixedor, però que el decret és una proposta i que en el seu dia ja es presentarà a aprovació del 
Ple. 

                                                             ----------------  
 
3.- Aprovació de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes per l'elaboració del PAES (Pla Acció 
Local per l'Energia Sostenible). 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les 
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes 
ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg 
termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats 
han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Móra d’Ebre té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a 
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència 
energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies 
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es 
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% 
l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i 
millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
Primer.- L'Ajuntament de Móra d’Ebre  fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el 
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 
mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per 
promoure l’eficiència energètica i les energies renovables. 
 
Segon.- L'Ajuntament de Móra d’Ebre es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
(PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a 
les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i 
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els 
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de 
Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà 
mitjançant assistència tècnica. 
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Tercer.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i vulnerabilitats 
derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d’adaptació prioritàries. I determinarà i 
avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un ordre de prioritats.  
 
Quart.- L'Ajuntament de Móra d’Ebre es compromet també a elaborar un informe biennal per l’avaluació, 
control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en 
acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència 
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les tasques de suport i 
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al 
Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert). 
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per  MAJORIA de dotze vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i l’abstenció del 
representant del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre 
legal         

---------------- 
 
4.- Assignació de nomenclatura 
 
Atès que com a conseqüència de la construcció de l’edifici adjacent al col·legi Sta. Teresa dut a terme per 
la Congregació de les Germanes Carmelites de Santa Teresa i amb l’execució de l’adequació i 
urbanització de l’espai que limita aquest edifici amb el carrer Sta. Madrona, s’ha realitzat la transformació 
del mateix en una plaça. 
 
Atès les competències atorgades a l’article 25 de la LRBRL, l’article 63 de la LMRLC i l’article 69 del 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Local (RD 1690/86, d’11 de juliol). 
 
A la vista que pels alumnes del Centre es proposa el nom de Plaça Sta. Teresa, atès que és el 5è 
aniversari del seu naixement; que aquest espai és a tocar del centre i que a la mateixa paret de l’edifici hi 
ha una imatge seva. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
Primer:  Assignar el nom de Plaça Santa Teresa  a l’espai que limita l’edifici de nova construcció adjacent 
al col·legi Sta. Teresa amb el carrer Sta. Madrona, d’acord amb els plànols que consten a l’expedient. 
 
Segon: Comunicar aquest acord als organismes  corresponents i als veïns afectats i en particular al 
Col·legi Sta. Teresa. 
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Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per  MAJORIA de dotze vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i l’abstenció del 
representant del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre 
legal         
                                                             ----------------  
 
5.- Desistiment del recurs contenciós-administratiu interposat contra la liquidació 
de la gestió de la deixalleria, anualitat 2013, emesa pel Consorci de Residus 
 
El ple de la corporació en sessió de data 26 de febrer de 2015 va acordar ; 
 
“3.1.- Interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona 
contra  la Resolució de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les 
Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, de 25 de novembre de 2014, i contra la 
desestimació presumpta del Recurs de Reposició interposat contra el referit Acord, el qual fixa la 
liquidació de l’any 2013 en 27.605,07 €.” 
 
El recurs contenciós interposat ha estat admès a tràmit pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1, que el 
tramita com a procediment abreujat amb el núm. 122/2015. 
 
El Director del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el 
Priorat i la Terra Alta,  sr. Gabriel Berganza Tomé, amb escrit del 7 d’abril de 2015 (NRE 1261 de 98 
d’abril de 2015)  informa  a l’Ajuntament que la  liquidació a satisfer per l’Ajuntament corresponent a 
l’anualitat 2013,  ascendeix a 21.028,13 €, en lloc de l’exigida anteriorment 
 
La nova liquidació que presenta el Consorci es considera adequada al que li correspon satisfer a 
l’Ajuntament, per la qual cosa procedeix desistir del procediment judicial instat per l’Ajuntament. 
 
L’article 74 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableix el següent: 
“Artículo 74.  
1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. 
2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo 
ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, 
habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a 
los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.” 
 
Vistos els informes de secretaria i intervenció  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER- Desistir de procediment judicial  interposat contra el Consorci per a la Gestió dels Residus 
Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta davant del Jutjat Contenciós 
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núm. 1 de Tarragona (núm. de procediment 122/2015) contra la liquidació fixada, per la gestió de residus 
de l’any 2013 de Móra d’Ebre. 
 
SEGON- Comunicar aquest acord al Jutjat esmentat a través de   l’assessor jurídic Sr. Pere-Joan Torrent i 
Ribert, advocat Col.legiat núm. 973 de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Tarragona, que porta la defensa 
lletrada de l’Ajuntament, nomenat  per aquest Òrgan.  
 
El plenari de la Corporació per MAJORIA de vuit  vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU, PP i cinc abstencions dels representants dels grups municipals 
del PSC i d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
6.- Interposició recurs contenciós-administratiu 
 
Atès que a l’any 1999 es va signar un conveni amb Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (en endavant 
CCRE) i el Consorci per la gestió de Residus Municipals de Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta (en 
endavant Consorci) per manteniment i gestió de la Deixalleria. 

 
L’any 2009 el CCRE ens tramet acord plenari de data 16-11-2009  pel que s’aprova el Conveni que regula 
determinats aspectes de col·laboració interadministrativa en relació a la gestió i manteniment d’una 
deixalleria  i diu entre d’altres : “que el Consorci  assumirà la gestió  de la poda de l’arbrat  en  parcs 
públics i jardins de l’Ajuntament  d’acord a les disponibilitats pressupostaris. “(Clàusula 5.3) Per acord de 
Ple de l’ajuntament de Móra d’Ebre celebrat en data 29 de desembre de 2009  s’aprova íntegrament i ens 
transcriu el conveni en el mateix acord  i es tramet certificat del mateix al CCRE (NRS 656/2010).  
 
En data 26 d’abril de 2010 (NRE 1864/10) el Consorci ens va tramesa del certificat de l’acord de la Junta 
de Govern celebrada en data  21 de desembre 2009, en el qual s’aprova el conveni pel manteniment i 
gestió de la Deixalleria. En aquest acord no s’adjunta ni es transcriu el regulat al Conveni, només certificat 
de l’aprovació del mateix. 
 
En data 6 de maig de 2010 amb núm. RE 2034/10 el CCRE ens tramet el Conveni  esmentat, per triplicat, 
signat pel President del CCRE i el president del Consorci per tal que es procedeixi a la signatura per part 
de l’Alcalde President i es retornin dos exemplars degudament signat 
 
En data 16 de maig es fa tramesa (NRS 1506/10)  per part de la regidoria de Medi Ambient, per duplicat, 
el Conveni enter  l’ajuntament de Móra d’Ebre, el CCRE i el Consorci pel qual es regulen determinats 
aspectes de col·laboració interadministrativa en relació a la gestió i manteniment d’una deixalleria. 
 
A partir de la signatura del Conveni i durant els anys 2010, 2011 i 2012, el  Consorci, d’acord amb el 
pactes acordats, assumeix directament els treballs de poda o bé els abona a l’ajuntament, tal com s’havia 
establert al conveni aprovat pel Ple de l’ajuntament. 

 
A l’any 2013, i malgrat el  requeriment realitzat per part de l’ajuntament de Móra d’Ebre, el Consorci  per 
escrit tramès en data 4 d’octubre de 2013, núm.  RE 4257/13 ens comunica  que a la clàusula 5.3 del 
Conveni s’estableix “...“que el Consorci assumirà la gestió dels restes de poda de l’arbrat en  parcs   
públics i jardins” i per tant, no se’n farà càrrec.,  
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En aquest sentit, totes les gestions realitzades pels gestors municipals per a poder aconseguir que la 
despesa de la poda de l’arbrat públic se’n fes càrrec el Consorci d’acord amb el Conveni aprovat per part 
del Ple de l’ajuntament a l’any 2009 i que és el que han estat executant i complint  fins a l’any 2012  han 
estat del tot infructuoses. 
 
Així doncs segons consta a la comptabilitat municipal l’Ajuntament ha abonat durant els exercicis 2013 i 
2014 la quantitat de 16.940€ per any, amb un total, fins la data,de 33.880€. en concepte de treballs de 
poda del municipi. 
 
La doctrina i la Jurisprudència entenen com a principi general de dret  la doctrina dels propis actes, que 
en aquest cas, seria el fet d’haver executat els treballs de poda el Consorci, o bé haver-los abonat a 
l’executar-se aquests per l’Ajuntament; interpretant d’aquesta manera la clàusula 5 del Conveni . 
 
És una obligació de qualsevol Administració Pública actuar en defensa dels seus drets quan es vegin 
pertorbats per l’actuació de qualsevol altra persona o entitat, sigui pública o privada.  
 
Vist el que disposa l’art. 44. i 46  de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicció 
Contencioso-administrativa. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Requerir al Consorci per la gestió de Residus Municipals de Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra 
Alta a que aboni l’import dels treballs de poda dels anys 2013 i 2014, d’acord al Conveni i que en el seu 
dia va abonar  l’Ajuntament subsidiàriament i que ascendeixen a 16940€ per any, amb un total, fins la 
data, de 33.880€’- . 
 
SEGON.- Nomenar el Sr. Josep Casanova Gurrera, advocat Col·legiat perquè defensi els interessos de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Cas de que el Consorci no respongui el requeriment,  Interposar en el termini legalment 
establert recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona per 
incompliment  de la clàusula . 5 del  Conveni entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre  
i el Consorci per la gestió de Residus Municipals de Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta per 
manteniment i gestió de la Deixalleria i per  infracció de la doctrina jurisprudencial dels actes propis per no 
haver realitzat el Consorci els treballs de poda. 
 
El plenari de la Corporació per MAJORIA de vuit  vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU, PP i cinc abstencions dels representants dels grups municipals 
del PSC i d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
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7.- Arxiu de l'expedient de modificació puntual de les NNSSP Castell 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 24/12/2014 va aprovar inicialment la Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries en  la Clau  P de  l’àmbit del Castell de Móra d’Ebre,  per tal de facilitar la 
implantació d’un edifici públic  per albergar els espais de serveis i altres complementaris necessaris per 
l’adequació de les visites al Castell,  sobre els solars municipals situats al Raval de Jesús, núms. 6 i 8. 
 
L’expedient es va sotmetre al tràmit reglamentari d’ informació pública i es va concedir audiència als 
municipis limítrofs.  Tanmateix es va sol·licitar el preceptiu informe al Departament de Cultura,  el qual es 
va rebre en data 27/03/2015,  NRE 1146, amb el resultat de desfavorable en el plantejament inicial,  
proposant només permetre l’edificació a la finca corresponent al núm. 6,  la qual cosa tindria una 
incidència menor en les visuals actuals del Castell,  minimitzant el impacte del nou edifici públic en relació 
al monument històric. 
 
Com sigui que dita proposta es troba recollida en la documentació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal i per tal de no duplicar els tràmits,   
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER: Deixar sense efectes la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries en  la Clau  P de  
l’àmbit del Castell de Móra d’Ebre pels motius indicats a la part expositiva. 
 
SEGON: Publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la web municipal.  
 
El plenari de la Corporació per MAJORIA de vuit  vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU, PP i cinc abstencions dels representants dels grups municipals 
del PSC i d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
8.- Aprovació incial del POUM 
 
ANTECEDENTS  
 
En data 21 d’abril de 2005 el Ple de la Corporació va acordar l’inici del procés de formulació del Pla 
d’Ordenació urbanística del Municipi de Móra d’Ebre i iniciar els tràmits per a la contractació del tècnics 
redactors. 
 
El Ple municipal del dia 20 de desembre de 2005 va aprovar l’adjudicació del contracte per a la elaboració 
i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística de Móra d’Ebre  i de l’informe de sostenibilitat ambiental que 
l’integra als Srs. Jaume Domenech Reinoso i Julian Galindo Gonzalez.  
 
El Ple de la Corporació de data 29/01/2008 va declarar resolt el contracte subscrit amb els Srs. Jaume 
Domenech Reinoso i Julian Galindo Gonzalez en data 28/12/2005 al considerar que hi havia hagut 
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incompliment contractual imputable al contractista i es va incautar la garantia definitiva constituïda pel 
contractista.  
 
Els tràmits realitzats durant el contracte amb l’equip redactor dels Srs. Domenech i Galindo van estar: 

 
- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21/04/2006,  va acordar aprovar el Programa de 

participació ciutadana, realitzant-se diverses actuacions previstes en el mateix. 
 

- El Ple de la Corporació en sessió de 01/08/2006 va acordar suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com també l’atorgament 
de llicències de parcel·lació, d’obres instal·lacions i activitats o usos concrets, i d’altres 
autoritzacions municipals connexes, fins l’aprovació inicial del POUM i com a màxim d’un any, en 
diversos àmbits del municipi. L’anunci es va publicar al BOPT núm. 190 de 17/08/2006 i Diari El 
Punt de 10/08/2006. 

 
- El Ple de la Corporació en sessió de 14/09/2006 va aprovar l’avanç del Pla d’Ordenació 

Municipal de Móra d’Ebre que es publicà al BOPT núm. 222de 27/09/2006 i al Diari El Punt de 
25/09/2006. 

 
- El Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 01/12/2006 va aprovar l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental Preliminar que es publicà al BOPT núm. 283 de 12/12/2006 i al Diari El 
Punt de 11/12/2006 i sol·licitar el document de referència al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per elaborar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.  

 
- En data 02/04/07 NRE 1528 es va rebre el Document de referència per part del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. A l’expedient consta també l'informe de 
laDirecció General de Qualitat ambiental, rebut el 23/04/07, NRE 1780. 
 

En data 04/11/2008 el Ple de la Corporació va adjudicar a l’empresa Tècnica i Construcció de les Terres 
de l’Ebre, SL, el contracte de redacció del POUM de Móra d’Ebre.  L’equip redactor va presentar  la 
documentació per a la seva aprovació inicial en data 25/05/2010, la qual ben aviat va quedar pràcticament 
superada per la nova regulació urbanística, a l’aprovar-se  pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost el 
nou Text Refós de la Llei d’urbanisme. En data 26/10/2012 se signa document de resolució de contracte 
per mutu acord pels representants d’ambdues parts on es presenta la renúncia del Sr. Monserrat i  Pitarch 
i l’acceptació per part de l’Ajuntament d’aquesta renuncia.  L’ acord del Ple de data  07/11/2012  accepta i 
ratifica el document de resolució de contracte administratiu per mutu acord signat en data 26 d’octubre de 
2012 pels representants de ambdues parts donant-se per satisfetes i resolt  el contracte per la redacció 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Móra d’Ebre signat en data 18 de desembre de 2008  i la 
seva modificació d’aquest que es va realitzar en data 19 d’octubre de 2009.  Tantmateix  procedeix a 
l’execució de la garantia definitiva,  i dona per finalitzada la relació contractual entre l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre i  l’empresa Tècnica i Construcció de les Terres de l’Ebre, SL.   
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 26/03/2013 va acordar adjudicar el contracte per a la 
continuació i conclusió dels treballs de redacció del POUM  a l’empresa AIM 3 GRUP, SL.  
 
En data 14/04/2015 NRE 1339 ha estat presentada la documentació definitiva per a poder-se elevar a 
l’aprovació inicial del plenari de la Corporació i que ha estat adaptada a les exigències normatives actuals, 
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ja que el procés es va iniciar amb la normativa urbanística aplicable segons el Decret Legislatiu 1/2005 de 
26 de juliol.  
 
La documentació presentada es: 
 
- Memòria descriptiva i justificativa 
- Memòria social 
- Informe de Sostenibilitagt Ambiental 
- Estudi d’inundabilitat 
- Estudi de mobilitat generada 
- Normativa urbanística 
- Fitxes urbanístiques 
- Annex 1: convenis urbanístics 
- Avaluació econòmica i financera 
- Document comprensiu 
- Plànols d’informació i d’ordenació 
- Informe resposta consideracions a la documentació presentada al mes de febrer de 2014.  
 
Els Serveis Tècnics municipals en data 17/03/2015 van informar sobre la documentació presentada,  van 
procedir a la seva verificació i van assenyalar diversos aspectes a revisar per l’equip redactor.  En informe 
de data 17/04/2015 dels Serveis Tècnics municipals  s’indica  que la documentació presentada en data 
14/04/15 recull totes les consideracions que calia revisar. 
 
A grans trets l’informe tècnic detalla el següent:  
 
FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT 
 
Les unitats d’actuació PAU, Sectors, PERI, respecte les anteriors NS han variat de la forma següent: 
 

NSMME vigents POUM A TRAMIT 
PAU Polígon actuació urbanística 

31 PAU 
 

22 PAU 
PEMU Pla Especial de Millora Urbana 

0 PEMU 
 

1 PEMU 
PERI Pla Espacial de Reforma interior 

1 PERI 
 

1PERI 
PEU 

0 PEU 
 

2 PEU 
SECTORS de sol urbanitzable 

28 SECTORS 
 

11 SECTORS 
 
SUPERFICIES NSMME 
 
PAU i figures SOL URBA   35,28Ha 
SECTORS DE URBANITZABLE   58,86Ha  Total  94,14Ha 
 
SUPERFICIES POUM 
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PAU i figures SOL URBA   25,98Ha 
SECTORS DE URBANITZABLE   106,65ha Total  132,63Ha 
 
S’incorpora al sol urbanitzable la zona entre el barranc de Colomers i la Variant de la N-420. També 
s’incorporen nous sòl urbanitzables per l’ampliació dels polígons industrials.  
 
Finalment, es crea un vial a l’oest del sol urbà, que enllaça l’entrada de la població des de Gandesa des 
de una rotonda de nova creació passat el polígon Camins Nous entrant fins damunt de l’hospital comarcal 
al camí de les Molineres. Aquest vial queda com a nou límit del creixement de la població, recollint i 
igualant tots els terrenys que han anat quedant consolidats a l’oest del casc urbà. Per tal d’aconseguir 
desenvolupar aquest vial es crea un PEU (PEU-1), que caldria redactar, ja que no queda desglossat a la 
documentació actual del POUM. Advertir que tots els sectors de sòl urbanitzable han de participar en el 
desenvolupament del PEU-1, per tant aquest haurà d’estar redactat abans del desenvolupament de 
qualsevol pla parcial. Si no fos així, no es podrà fixar l’import en que han de participar cadascun dels 
sectors desenvolupats.  
      
NORMATIVES 
 
La normativa de la clau 1 i 2 de les NSMME es mante 
La Clau 3 de les NSMME desapareix i apareixen dos Claus mes per edificació oberta com son les Claus 4 
i 5 
 La Clau 4 Zona de illa oberta 
  Subzona 4a habitatge plurifamiliar alineat a vial amb 2 subíndex 
  Subzona 4b habitatge plurifamiliar alineat a vial 
  Subzona 4c habitatge volumetria especifica 
  Subzona 4d habitatge plurifamiliar blocs lineals 
 La Clau 5 Zona de cases agrupades 
  Subzona 5a habitatge agrupat amb dos subíndex  
  Subzona 5b habitatge nuclear 
 
La clau de cases aïllades passa a ser la Clau 6 
  Subzona 6a habitatge aïllat parcel·la 400,00m2 amb 3 subíndex  
  Subzona 6b habitatge aïllat parcel·la 600,00m2 
 
La Clau 7 de zona industrial passa a tindre 7 subzones i recull les diferents situacions actuals 
  Subzona 7a Industria aïllada Morapiel 
  Subzona 7b Industria aïllada parcel·la 3000 m2 Les Verdagueres I 
  Subzona 7c Industria aïllada parcel·la 3000 m2 Camins nous 
  Subzona 7d Industria aïllada parcel·la 1000 m2 Les Verdagueres I 
  Subzona 7e Industria aïllada parcel·la 1000 m2 Les Verdagueres II 
  Subzona 7f  Industria entremitgeres parcel·la 650 m2 Camins nous 
  Subzona 7g Industria entremitgeres parcel·la 350 m2 Les Verdagueres II 
 
La Clau 8 es una nova clau denominada zona de serveis amb una subzona  
  Subzona 8a Terciari-comercial 
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En quan a la normativa dels sistemes urbanístics es detallen molt més exhaustivament els diferents tipus: 
Sistema Viari (x)   X1 Xarxa territorial bàsica 
    X2 Vialitat bàsica local 
    X3 Xarxa viària complementaria 
    Xs  Xarxa de senders i camins rurals 
Sistemes d’espais lliures (V) V1 Parcs 
    V2 Places 
    V3 Zones verdes de protecció 
    V4 Jardins urbans 
    V5 Parcs periurbans i de transició 
    Vp Barranc de les moreres 
 En plànols es grafia una clau V7 que no té cap referència en la normativa escrita 
Sistema hidrogràfic (H)   
Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics (E) 
    E1 Docent 
    E2 Sanitari/assistencial 
    E3 Administratiu / Proveïment 
    E4 Cultural, social i religiós 
    E5 Esportiu i recreatiu 
    E6 Funeral / Cementiri 
    E7 de nova creació sense ús assignat 
Sistema de serveis tècnics i ambientals (T) 
    T1 Aigua 
    T2 Energia 
    T3 Depuració 
    T4 Residus 
    T5 Comunicacions 
    T6 Infraestructures de reg 
    T7 Reserves sense ús assignat 
Sistema d’habitatge dotacional públic (D) 
 
LLICENCIES 
 
Es regulen al capítol 5 tant els actes subjectes a llicencia com els terminis prorrogues i caducitats així 
com totes les documentacions necessàries a presentar a l’ajuntament pels diferents supòsits. Aquest 
aspecte no es trobava a les NSMME i queda ampliat i adaptat a les normatives actuals.   
Es proposa mantenir els terminis i les prorrogues establertes per als expedients de llicència menor i 
modificar el de les obres majors per igualar-ho a l’establer en la Llei d’urbanisme.  
Cal indicar que la nova normativa, en quan a documentació necessària, suposarà un canvi important en la 
tramitació dels expedients, ja que s’estableix major documentació que la que es ve requerint en 
l’actualitat. 
 
 
SOL NO URBANITZABLE 
 
El sol no urbanitzable a millorat respecte les NSMME disposant d’un plànol clar i s’han modificat les 
zonificacions adaptant-les al Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. 
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Les noves zones son: 
 Clau 20  Zona de Protecció Preventiva 
 Clau 21a  Zona de regadiu de protecció agrícola 
 Clau 21b Zona de Seca de protecció agrícola   REVISAR QUE ES SECA I REGADIU 
 Clau 22  Zona de protecció forestal i d’interès paisatgístic 
 Clau 25a Zona d’espais naturals protegits espai PEIN 
 Clau 25b Zona de sols de valor natural i de connexió 
 
S’incrementa la regulació tant d’edificacions com dels diferents elements del sol no urbanitzable. 
El POUM no incorpora la reglamentació que s’ha aprovat recentment en quan a la regulació dels masets i 
les casetes d’eines.  
 
Es preveuen inicialment 2 PEU en el sol no urbanitzable 
  PEU 1 Circuit de motos 
  PEU 2 Infraestructures 
 
ASPECTES DIVERSOS 
 
Hi ha diversos terrenys que es troben afectats per sistemes de vialitat o zones verdes (illa de cases carrer 
Barca, diferents solars casc antic, etc)  que no es troben dins de cap sector o polígon de planejament. 
Aquest fet pot suposar que transcorreguts 5 anys des de l’aprovació definitiva del POUM, els propietaris 
podran sol·licitar la iniciació d’un expedient expropiatori per ministeri de la Llei tal i com s’estableix en 
l’article 114 de la Llei d’urbanisme.   
 
L’article 40 de la Llei d’activitats recreatives i espectacles, indica que per tal de poder ubicar establiments 
musicals en contigüitat amb sòl residencial, el POUM ho ha d’establir explícitament. El POUM presentat, 
actualment, no incorpora cap zona a on s’autoritzin activitats musicals explícitament.  
 
En data 20/04/2015  s’ha emès informe de Secretaria  sobre els antecedents,  la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística de Móra d’Ebre juntament amb l’Informe de 
Sostenibilitat mediambiental que en forma part. 
 
SEGON: Obrir un període d'informació pública per un termini de  3 mesos, mitjançant anunci que 
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en un diari de gran tiratge,  i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de 
possibles al·legacions al POUM i a l’informe de sostenibilitat ambiental que en forma part d’aquest. 
També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics a la web municipal. 
 
Així mateix, s’acorda donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del 
municipi que és objecte del Pla, simultàniament als tràmits precedents i se sotmeti el Pla a les consultes 
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que procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat, de conformitat amb 
l’establert en el Document de Referència del POUM elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
que consta a l’expedient. 
 
TERCER: Suspendre pel termini d’un any la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial en els àmbits que tot seguit es defineixen, en què les noves 
determinacions comporten una modificació del règim urbanístic,  i que s’assenyalen als plànols o5.a i 
o5.b:  
 
1 - Terrenys previstos per l’ampliació de sòl industrial a la zona de La Verdaguera-Riu-Sec 
2 - Zona on s’ubica la industria de tractament de pell 
3 -  Polígons que conformen nou front fluvial entre els dos ponts  
4 - Zona de terreny entre la Variant N-420 i Els Colomers 
5 - Zona entre la urbanització la Verdeguera, Av. Comarques Catalanes i fins el límit amb la CN-420 
6 -  PERI 1 
7- PMU 1  
8 - PAU 5 
9 – Zona de creixements entre els actuals polígons i sectors i el nou vial que completa la zona urbana pel 
límit Oest. 
10 – Pla Especial Urbanístic Circuit Motos i karts  
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Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s’incorpora al present acord, el qual resta a 
disposició del públic a les oficines de l’Ajuntament durant de tot el termini de la suspensió. En tots els 
casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.  
 
La suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la web municipal. 
 
Quart: Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials 
de conformitat amb l’art. 85.5 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.  
 
Cinquè.: Fer constar que contra l’acord tercer, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
Intervé el Sr. Solé en representació del Grup Municipal PSC-PM per explicar que aprovar un POUM  a tres 
setmanes  de les eleccions municipals no sembla el millor moment, a més, indica que no hi ha hagut cap reunió de 
les dues comissions de seguiment del POUM creades l’any 2012, i que entenen que un POUM és un document de 
prou transcendència,  per la qual cosa anuncia  el vot en contra del seu grup per aquest motiu i perquè  no han 
tingut accés a la informació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i explica que en el Ple no s’aprova el POUM, sinó que s’inicia un procés administratiu llarg que 
pot durar més d’un any. Indica també que el procés de redacció ha sigut feixuc ja que s’ha dilatat per un període de 
nou anys. Reconeix que l’any 2012 es van nomenar els membres de les comissions de seguiment, però que no 
s’havien reunit fins al moment perquè no hi havia ni la documentació ni les propostes per tal de debatre les millores i 
les aportacions ciutadanes al document. 
 
Continua dient que ara ja hi ha un document per començar a treballar i es té l’oportunitat de fer un POUM entre tots.  

 
El plenari de la Corporació per MAJORIA de vuit  vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU, PP, quatre en contra dels representants del grup municipal del 
PSC i l’abstenció del representant del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que 
integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
 
9.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal exercici 2015 
 
Atès que en sessió plenària de data 24 de desembre de 2014, es va aprovar inicialment la plantilla 
orgànica de l’ajuntament de Móra d’Ebre, esdevenint definitivament aprovada al no presentar-se 
al·legacions en el període d’exposició pública. 
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Atès que la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, publicada en el 
DOGC núm. 6830 de 13 de març de 2015, en el seu article 65,  modifica la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de 
les policies locals, afegint una disposició addicional, la setena, amb el text següent: 
 

«Setena 
»1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala 
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 
»2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de 
la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de 
llocs de treball corresponent. 
»3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a 
què fa 
referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual 
pertanyia el 
funcionari en el moment que van ésser perfets. 
»4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2. 
»5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 
»6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups de 
classificació professional: 
»– A l’escala superior, el grup A1. 
»– A l’escala executiva, el grup A2. 
»– A l’escala intermèdia, el grup C1. 
»– A l’escala bàsica, el grup C2.» 

 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER: Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit de classificar les places de 
Caporal i d’agents de la Policia Local, en el Grup C1, tal com figuren a l’annex que s’acompanya. 
 
SEGON: Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. Durant el període 
d’exposició pública qui tingui la condició d’interessat podrà examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que consideri oportunes. 
 
TERCER: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals. 
  
El plenari de la Corporació per MAJORIA de vuit  vots a favor dels representants dels 
grups municipals de CIU, PP i cinc abstencions dels representants dels grups municipals 
del PSC i d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal, 
                                                             ----------------  
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10.- Donar compte del Decret d'aprovació del pla pressupostari a mig termini 
2016/2018 
 
Atès que s’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per 
als exercicis 2016 a 2018, que inclou les dades consolidades de l’Ajuntament, el Patronat de 
l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU 
i la societat Móra d’Ebre Bus, SLU en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa, en 
virtut del que estableix l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
Atès que pel que respecta a la competència per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, 
la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària no disposa quin ha de ser l’òrgan competent 
per a la seva aprovació. Tanmateix, la Subdirecció General d'Estudis i Finançament Local ha 
informat que l'òrgan competent en l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini no és 
preceptivament el Ple, però si no l'aprova el mateix, es considera necessari que se li doni 
compte. Per tant, degut a la urgència i el breu termini per a la remissió de la informació 
continguda al pla pressupostari s’ha proposat l’aprovació del pla pressupostari a mig termini 
(2016-2018) per l’alcaldia i posterior coneixement per part del plenari de la Corporació. 
 
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 20150024, de 31 de març de 2015, s’ha aprovat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2016, 2017 i 2018. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 
2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER.- Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 20150024, de 31 de març de 2015, pel qual s’ha 
aprovat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2016, 2017 i 2018, en virtut del que estableix 
l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que va ser 
remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu literalment: 
 

“DECRET ALCALDIA núm. 20150024 
 
Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2016-2018 
 
1. ANTECEDENTS 
 
S’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per als 
exercicis 2016 a 2018, que inclou les dades consolidades de l’Ajuntament, el Patronat de 
l’Escola municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i la Societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SLU, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
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pressupostària i de deute públic, en virtut del que estableix l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a 
mig termini per als exercicis 2016 a 2018, prenent com a base l’avanç del pressupost liquidat 
de l’exercici 2014 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015. Així mateix, a l’informe 
d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 
d’actuació d’aquest mandat.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de 
la despesa.  
 
2.2. L’article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un 
període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres: 
 
- Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant la seva 
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacte 
de les mesures previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini 
de les finances públiques. 
 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els plans 
pressupostaris.  
 
2.4. Pel que respecta a la competència per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, la 
normativa en matèria d’estabilitat pressupostària no disposa quin ha de ser l’òrgan competent 
per a la seva aprovació. Tanmateix, la Subdirecció General d'Estudis i Finançament Local ha 
informat que l'òrgan competent en l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini no és 
preceptivament el Ple, però si no l'aprova el mateix, es considera necessari que se li doni 
compte. Per tant, degut a la urgència i el breu termini per a la remissió de la informació 
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continguda al pla pressupostari es proposa l’aprovació del pla pressupostari a mig termini 
(2016-2018) per l’alcaldia i posterior  coneixement per part del plenari de la Corporació. 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord amb el 
següent detall: 
 

LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018
Capítol 1 2.230.222 2.133.084 2.175.746 2.219.261 2.263.646
Capítol 2 73.816 62.500 63.750 65.025 66.326
Capítol 3 1.198.451 1.298.866 1.251.403 1.276.431 1.301.960
Capítol 4 1.880.349 1.927.913 1.943.312 1.982.179 2.021.822
Capítol 5 26.252 28.925 29.504 30.094 30.695
Ingressos corrents 5.409.089 5.451.288 5.463.715 5.572.989 5.684.449
Capítol 6 30.000 0 0 0 0
Capítol 7 716.969 434.980 0 150.000 150.000
Ingressos de capital 746.969 434.980 0 150.000 150.000
Capítol 8 0 0 0 0 0
Capítol 9 0 0 0 0 0
Ingressos financers 0 0 0 0 0
INGRESSOS TOTALS 6.156.058 5.886.267 5.463.715 5.722.989 5.834.449
 
DESPESES 2014 2015 2016 2017 2018 
Capítol 1 2.180.629 2.315.521 2.315.521 2.315.521 2.315.521 
Capítol 2 2.404.764 1.950.510 1.970.015 1.989.715 2.009.613 
Capítol 3 174.232 186.177 179.931 160.214 140.500 
Capítol 4 253.226 426.746 420.113 403.515 406.950 
Capítol 5 0 26.712 27.560 27.555 27.574 
Despeses corrents  5.012.851 4.905.666 4.913.140 4.896.520 4.900.157 
Capítol 6 656.681 563.279 0 170.000 159.000 
Capítol 7 16.300 100 100 100 100 
Despeses de capital 672.981 563.379 100 170.100 159.100 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 539.208 613.697 760.543 883.250 918.746 
Despeses financeres 539.208 613.697 760.543 883.250 918.746 
DESPESES TOTALS  6.225.039 6.082.741 5.673.783 5.949.870 5.978.004 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Resultat pressupostari  -68.980,92 -196.473,91 -210.068,46 -226.880,49 -143.554,51 
+Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresor.desp.grals.  74.685,50 196.515,01 230.491,11 409.194,90 433.491,27 
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+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici  27.586,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici  208.206,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultat pressupostari 
ajustat  -174.915,72 41,10 20.422,64 182.314,41 289.936,76 

 
SEGON.- Trametre el pla pressupostari a mig termini (període 2016-2018) al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla 
pressupostari a mig termini. 
 
Móra d’Ebre, 31 de març de 2015” 
 
SEGON.- Assabentar-se de del Decret d’Alcaldia núm. 20150024, de 31 de març de 2015, pel qual s’ha 
aprovat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2016, 2017 i 2018, en compliment del que 
estableix l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
                                                             ----------------  
 
11.- Sol·licitut CATSALUT, bonificació ICIO 
 
En data 12 de març de 2015 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament,  amb el núm. 
918/15, la sol·licitud del Servei Català de la Salut de llicència municipal d’obres per l’adequació i reforma 
de les instal·lacions contraincendis de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (fase 1). La Junta de Govern 
Local celebrada el dia 7 d’abril de 2015 va atorgar llicència urbanística núm. 41/15, ascendint la liquidació 
de la quota de l’ICIO  a l’import de 12.846,78 €. 
 
Atès l’escrit del Servei Català de la Salut, de data 23 de febrer de 2015, núm. RE 918/15, en el que 
demanen una bonificació del 95 % de l’ICIO de les obres per l’adequació i reforma de les instal·lacions 
contraincendis de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (fase 1), al·legant que concorren circumstancies 
socials d’interès públic.  
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres es preveu la bonificació d’aquest impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança 
fiscal.  
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es podran bonificar fins un 
95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment 
de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
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correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat, declarant que les obres realitzades a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades pel Servei Català de la Salut, a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre, expedient 41/15, com a d’interès municipal per circumstàncies socials, pels raonaments de la 
memòria de l’alcaldia i de la regidoria de Sanitat de data 20 d’abril de 2015, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO de la llicència d'obres núm. 
41/15, per import de 12.846,78 €, promoguda pel Servei Català de la Salut. 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i comunicar-lo al Servei 
Català de la Salut. 
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per  MAJORIA de dotze vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i l’abstenció del 
representant del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre 
legal         
                                                             ----------------  
 
12.- Sol·licitud Societat Estatal Correos y Telégrafos SA, exempció ICIO i taxa 
 
En data 22 d’octubre de 2014 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament, amb el núm. 
2257/14, la sol·licitud per part de la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A., de llicència municipal 
d’obres per la substitució dels revestiments dels banys, la impermeabilització de la terrassa i la substitució 
de placat a l’edifici del carrer Móra la Nova, 23, destinat a oficina local de Correus. La Junta de Govern 
Local celebrada el dia 29 d’octubre de 2014 va atorgar llicència urbanística núm. 160/14, ascendint la 
liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import de 351,68 € i la quota de la taxa per la tramitació de l’expedient 
a la quantitat de 3,25 €. 
 
En data 5 de novembre de 2014 va tenir entrada al  Registre general d’aquest Ajuntament,  amb el núm. 
4525/14, l’escrit de la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A., demanant l’exempció i per tant la 
devolució dels tributs recaptats corresponents a la llicència urbanística 160/14, al·legant el previst a 
l’article 22.2 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i 
del mercat postal.  
 
Malgrat que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals no contempla l’exempció d’aquests dos tributs; la Llei 43/2010, de 30 de 
desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, a l’article 22.2 estableix 
el següent: “L'operador designat per l'Estat per a la prestació del servei postal universal quedarà exempt 
dels tributs que graven la seva activitat vinculada al servei postal universal”. 
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Ateses les diverses sentencies judicials al respecte, entre elles: la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justícia del País Basc, número 278/08, de 19 d’abril de 2010, la Sentencia de 20 d’abril de 2010 del Jutjat 
Contenciós-Administratiu nº 24 de Madrid, la Sentencia numero 45 del Jutjat Contenciós-Administratiu nº 
6 de Sevilla, etc...  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER: Declarar l’exempció dels tributs corresponents a la llicència d’obres núm. 160/14 i en 
conseqüència la devolució de la quantitat de 351,68 €, pel que respecta a l’ICIO i de la quantitat de 3,25 
€, pel que respecta a la taxa per la tramitació de l’expedient, a la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, 
S.A., per les obres realitzades a l’edifici on es desenvolupa l’activitat d’oficina local de Correus. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i comunicar-lo a la Sociedad 
Estatal Correos y Telegrafos, S.A. 
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per  MAJORIA de dotze vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i l’abstenció del 
representant del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre 
legal         
                                                           ----------------  
 
13.- Aprovació de la rectificació de l'inventari de bens municipals 
 
Atès que l'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals han de portar un inventari de llurs 
béns, drets i valor mobiliaris. 
 
Atès que la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi han de reflectir les 
incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, d’acord amb l’art. 103 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i baixes que hi ha 
hagut des de la darrera rectificació i trobat conforme. 
 
Com sigui que la competència per aprovar l’Inventari general és del Ple de l’Ajuntament, per majoria 
simple, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
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PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets d'aquesta Corporació 
referida al 31 de desembre de 2014, en la forma i els termes que figuren en l'annex que s'acompanya. 
 
SEGON.- Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents. 
 
TERCER.- Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per  MAJORIA de dotze vots a 
favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i PSC i l’abstenció del 
representant del grup municipal d’ERC, dels tretze membres que integren el seu nombre 
legal         
                                                             ----------------  
 
14.- Moció institucional de suport a l'esport català 
 
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris per facilitar 
una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat Constitucional als Poders 
Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  
 
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la integració i la 
vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit 
en un fenomen social universal i, actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i 
integració amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i 
culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un element educatiu tant per a 
l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  per mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament 
de les activitats esportives han de ser, i de fet són, d’interès general. 
 
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps com es posa 
en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions legislatives i actuacions 
públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, 
clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat 
públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit 
associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.  
 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions estatals i l’alta 
competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals 
federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que no reconeix la figura 
del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible 
dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a 
l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que 
no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una 
burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un 
augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats 
amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de 
caràcter social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en proves 
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esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per 
Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en un 
mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que amenaça amb no 
solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que 
assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la 
realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i 
obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites 
en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la 
pràctica esportiva.  
 
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu perjudici i 
risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar a estructures 
submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 28 d’abril de 2015,  
 
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a l’esport català en el seu conjunt i al teixit 
associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, 
federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya. 
 
SEGON.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència Única. 
 
TERCER.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels tècnics, 
instructors i entrenadors federatius. 
 
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money en la regulació 
del voluntariat esportiu. 
 
CINQUÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de Societats 
de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits: 

“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els 
2.000 euros anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 

 
SISÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre l’Impost sobre el 
Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport o educació física 
relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades pràctiques i 
siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. 
 
SETÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, proves esportives, 
marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, la correcta 
remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes 
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participants en proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a 
motor. 
 
VUITÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs nàutics de 
platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i culturals i a facilitar la 
creació de zones poliesportives permanents a la platja. 
 
NOVÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de la Llei contra el 
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de lucre que els seus 
ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 
 
DESÈ.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la campanya 
encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que posen en risc la seva 
continuïtat. 
 
ONZÈ.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de 
l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo Superior de Deportes, 
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.  
 
Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per  UNANIMITAT dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal         

---------------- 
 
15.- Informació alcaldia 
 
Intervé el Sr. Alcalde per donar compte d’un seguit d’informacions:  
 
- Que les obres dels talussos del castell avancen a bon ritme i que es va pactar amb l’empresa constructora 
l’arranjament de l’espai existent entre l’ultima casa del Passeig de l’Ebre i l’estació de bombeig  que hi ha abans del 
Club Nàutic  amb la intenció d’ubicar-hi  un mòdul  que el Consell Comarcal posa a l’abast de l’ajuntament i que 
s’habilitarà com a vestuari i lavabos per a ús dels practicants de la navegació fluvial. Els treballs permetran  destapar 
una antiga cova que hi ha en aquest indret i donar-hi accés tot arranjant-ne els accessos i protegint-la amb una 
porta. En un futur es vol que sigui un element que formi part de la ruta  que contempla trets característics  de la 
Batalla de l’Ebre i, per tant, aquesta cova podria ser un actiu a tenir en compte. 
 
-Que han començat les obres del passeig de l’Ebre i, en paral·lel, per garantir el pas al veïnat del passeig de l’Ebre i 
als veïns de les finques que hi ha al camí del Subarrec, s’ha condicionat el camí  del barranc de Perles que ha 
quedat completament net i més ample i en les zones més conflictives s’ha pavimentat per poder donar sortida a 
aquesta situació puntual. La millora del camí, a més, permetrà disposar d’un accés  alternatiu còmode i adequat  al 
camí del Subarrec per fer front a possibles incidents que obliguin al seu tancament. 
 
- Continua informant que el dijous passat es van començar les obres d’adequació  de la finca que s’ha recuperat  al 
costat de les pistes de pàdel, uns treballs que serviran per connectar la zona esportiva municipal amb el carrer de 
Pau Casals amb la finalitat de fer la sortida definitiva i en un termini no superior a 20 dies poden estar acabades i 
amb disponibilitat de poder ser utilitzat. 
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- Tanmateix continua dient que aprofitant que s’ha  asfaltat de forma definitiva la zona de la petanca, també s’ha 
aplicat  una capa  suau al camí del Cementiri per  poder deixar-lo més arreglat. 
 
Finalment, recorda la visita efectuada dies enrere per la Consellera d’ensenyament de la Generalitat,  Sra. Irene 
Rigau, a les obres del Col·legi Lluís Viñas, durant la qual va anunciar la inversió d’1’2 milions d’euros per a la 
segona fase de l’ampliació del col·legi amb càrrec al pressupost de 2015.  

---------------- 
 
16.- Precs i preguntes 
 
El portaveu del PSC, Sr. Josep Solé, pregunta si hi ha previsió de convocar un altre ple municipal abans d’acabar el 
mandat per donar compte de la liquidació de 2014 perquè els regidors que no continuïn puguin saber com queda 
finalment.El Sr. Alcalde explica que això s’ha de fer per decret d’alcaldia i, posteriorment, donar-ne compte al ple. La 
secretària, Dora Fornós, indica que de moment encara no està acabada la liquidació i que s’intentarà que aquest 
mes de maig estigui a punt el decret. Per la seva banda, el Sr. Solé puntualitza que en els dos darrers anys s’havien 
presentat durant els mesos de març i abril.El Sr. Alcalde explica que el regidor Sr. Solé té raó en demanar aquesta 
liquidació, però aclareix que aquests darrers mesos hi ha hagut una gran quantitat de tramitacions  d’expedients a 
l’ajuntament i que els recursos del consistori són limitats. Tot i això, assegura que, per poc que es pugui, abans 
d’acabar la legislatura s’hauria de presentar la liquidació.El regidor d’hisenda, Sr. Sixte Melchor,  afegeix que alguns 
motius que han contribuït a la demora de la liquidació calia cercar-los en el fet que en el pressupost del 2014 hi va 
haver moltes modificacions de subvencions condicionades per altres subvencions que no es podien comptabilitzar 
com a dret reconegut  de l’exercici 2014 i que la liquidació de l’empresa que gestiona les taxes de l’aigua, la brossa i 
el clavegueram es va presentar a final del primer trimestre  de l’any següent en què es va prestar el servei.  
 
Finalment, el Sr. Alcalde  dóna la paraula als regidors que s’acomiaden del Ple ja que no es presenten a les 
eleccions municipals del 24 de maig: Josep Antoni Moreno (ERC), José Domínguez (PSC) i Conxita Mosegui (CiU). 
Així doncs , pren la paraula la sra. t Conxita Mosseguí i diu que ha sigut una experiència positiva, que ha estat molt 
a gust amb tothom i vol donar les gràcies.; el sr. Josep Antoni Moreno també diu que ha sigut una experiència molt 
bona tot i que anteriorment  ja hi havia participat en altres circumstàncies, que ha procurat mantenir sempre una 
postura constructiva i demana disculpes si, sense voler-ho, ha molestat algú; als nous regidors que entraran a 
l’ajuntament, els desitja que tinguin tota mena  d’encerts i els demana que treballin per Móra; i finalment, el sr.  José  
Manuel Domínguez explica que ha sigut un honor i un plaer ser regidor del seu poble perquè, tot i no haver nascut 
aquí, el considera el seu poble i desitja sort als que es queden i també els demana que treballin per Móra. 

*************** 
 
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, 04 de Maig de 2015          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 


