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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      6 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   20 d'Agost de 2015 
Horari:   20:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Tinent d'Alcalde 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor 
Sra. Maria Rodriguez Grau, Regidora 
Sra. Cinta Agne Sabate, Regidora 
Sra. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
------------------------- 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2.- Aprovació si s'escau del Pla Econòmic Financer 
3.- Aprovació si s'escau, de l'expedient 4/2015, de modificació de crèdit 
4.- Aprovació provisional si s'escau, de la modificació de les NNSSP per a ús de càmping en SNU Clau 8 
5.- Aprovació si s'escau, de les festes locals per a l'exercici de 2016 
6.- Actes festes majors 2015 
7.- Moció del grup municipal d'ERC de suport al correllengua 2015 
8.- Moció del grup municipal d'ERC per arranjar la teulada del pavelló esportiu 
9.- Moció del grup municipal d'ERC de suport a la creació de la prestació "Garantia +55" proposada per 
UGT de Catalunya 
10.- Moció del grup municipal d'ERC, de col·locació definitiva de la placa al carrer Artur Blade Desumvila 
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11.- Informació de l'alcaldia 
12.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
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 corresponent a la sessió de constitució 
celebrada el passat dia 13 de juny de 2015, Tanmateix dona lectura de l’acta núm. 6 corresponent a la 
sessió celebrada el passat dia 14 de juliol de 2015, 
 
La sra. Dolós Gurrera pren la paraula i demana que malgrat que no ho va demanar en 

aquell moment, que es transcrigui literalment el que va dir en relació als actes de l’onze 

de setembre i per tant que consti:  “que és la primera vegada que veu la moció i diu que 

l’onze de setembre sempre s’ha celebrat i que ella s’ha sentit representada, i 

s’abstindran perque dubte de que posar l’estelada representi  tota  la població”    

 
L’Alcalde informa que si hi ha algun regidor o algú que quan es pretengui que algun 

comentari  consti literalment, ho ha de demanar expressament i fins i tot si és possible 

portar-la per escrit,  i la secretaria ho farà constar literalment  
 
Les actes  són APROVADES PER UNANIMITAT dels membres assistents a les sessions, amb la 
transcripció proposada.  
                                                             ----------------  
 
2.- Aprovació si s'escau del Pla Econòmic Financer 
 
 

1.- ANTECEDENTS 
 
1- La liquidació del pressupost general de l’exercici 2014, aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
20150031 de data 18 de maig de 2015, no compleix la regla de la despesa en termes consolidats i 
ajustats ni l’objectiu de deute públic, que estableix la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  
 
Per aquest motiu, s’ha procedit a la formulació d’un Pla econòmic financer (Escenari Pressupostari 
Pluriennal) amb horitzó temporal d’un any (2016), per tal que l’Ajuntament de Móra d’Ebre doni 
compliment als objectius que preveu l’article 21 de l’esmentada llei.  
 
2- Aquest Pla ha estat elaborat pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona, de 
manera que s’han consolidat les dades de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, l’organisme autònom municipal, 
Escola Municipal de Música i Dansa, i les de les dues societats municipals, Societat Esportiva Móra 
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d’Ebre, SL  i Móra d’Ebre Bus, SL, atès que aquests ens dependents de l’ajuntament es financen en 
menys d’un 50% amb ingressos de mercat, de conformitat amb el que estableix la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
3- La secretària – interventora acctal. ha emès informes en relació al pla econòmic financer i pel que 
respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, així com el 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.  
 
4- D’acord amb l’article 21 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el pla econòmic financer ha de permetre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària o de la regla de la despesa en el darrer exercici del pla.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’art.11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres 
actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Administracions Públiques i la resta d’entitats 
que formen part del sector públic es sotmetran al principi d’estabilitat pressupostària.  
 
L’article 21 de la mateixa Llei disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla 
econòmic i financer corrector a 1 any. El contingut de la informació apareix regulat a l’art. 21.2 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i a l’art. 9.2 
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la LOEPSF. 
 
D’acord amb l’art. 23 de la normativa de referència, aquests plans s’han de presentar al Ple per 
l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de dos mesos com a 
màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de 
l’incompliment, per la posada en marxa del pla.  
 
Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement, per al seu coneixement. A més a 
més, de conformitat amb l’art. 9.2 de l’Ordre EHAP/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, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Corporació Local, en el termini de cinc dies 
naturals des de l’aprovació del pla econòmic financer per la pròpia Corporació el remetrà al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació al seu portal web. 
 
Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de 
l’entitat. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques donarà publicitat als plans econòmics financers 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 
   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

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

4

i a l’adopció efectiva de les mesures aprovades amb un seguiment de l’impacte efectivament observat de 
les mateixes mitjançant un informe trimestral de seguiment de l’aplicació de les mesures. 
 
D’acord amb l’art. 25 de l’esmentada llei, l’incompliment per part de la corporació local, comporta la 
posada en marxa de mesures coercitives.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
Primer.- Aprovar el pla econòmic financer del període 2015-2016, que aconsegueix el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i de l’objectiu del deute públic en el termini 
màxim d’un any, detall del qual figura a l’annex, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2014 2015 2016 
Capítol 1 2.230.221,50 2.133.089,00 2.175.750,78 
Capítol 2 73.815,61 62.500,00 63.750,00 
Capítol 3 1.213.748,94 1.298.865,87 1.251.403,19 
Capítol 4 1.766.336,54 1.756.112,93 1.772.181,41 
Capítol 5 31.328,01 28.925,00 29.503,50 
Ingressos corrents  5.315.450,60 5.279.492,80 5.292.588,87 
Capítol 6 30.000,00 145.000,00 0,00 
Capítol 7 700.668,67 784.692,12 0,00 
Ingressos de capital 730.668,67 929.692,12 0,00 
Capítol 8 0,00 761.071,56 0,00 
Capítol 9 0,00 0,00 0,00 
Ingressos financers 0,00 761.071,56 0,00 
INGRESSOS TOTALS  6.046.119,27 6.970.256,48 5.292.588,87 
        
DESPESES 2014 2015 2016 
Capítol 1 2.186.629,01 2.315.520,90 2.338.676,11 
Capítol 2 2.442.464,07 2.125.860,56 1.840.278,23 
Capítol 3 170.493,12 188.062,52 181.834,88 
Capítol 4 143.935,91 265.141,00 240.187,60 
Capítol 5 0,00 26.711,98 27.560,00 
Despeses corrents  4.943.522,11 4.921.296,96 4.628.536,81 
Capítol 6 656.680,48 1.599.839,61 134.000,00 
Capítol 7 0,00 100,00 0,00 
Despeses de capital 656.680,48 1.599.939,61 134.000,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 
Capítol 9 539.207,91 449.019,91 530.052,06 
Despeses financeres 539.207,91 449.019,91 530.052,06 
DESPESES TOTALS  6.139.410,50 6.970.256,48 5.292.588,87 
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Segon.- Trametre còpia de la modificació del pla econòmic financer als organismes adients. 
 
Tercer.- Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant la inserció de l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, a tenor de l’art. 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril. 
 
Quart.- Delegar a l’alcalde per a la signatura i gestions necessàries per a l’executivitat del present acord. 
 
Cinquè.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament de Comptabilitat-Intervenció. 
 

La sra. Dolors Gurrera  pren la paraula i diu  que no veu  reflectit l’augment proposat  

de les indenmitzacions per les assistències als plens , es adir els  50.000 euros de més 

que es pagaran per les assistències als plens i a les comissions. 

 

El sr. Sixte Melchor  diu que no cal que el capítol 2 es vegi augmentat i  el pressupost 

del 2016 encara no esta aprovat i per tant no es pot tenir el detall ; explica els capítols 

són una cistella que unes partides compensen a les altres; i en tot cas es fa el 

corresponent  modificació de crèdit .  D’altra banda es normal que encara no es disposi 

ce la informació perquè el Compte General no esta ultimat, ben segur està previst 

convocar la Comissió Especial de Comptes pel dia 15 de setembre.  

 

La sra. Montserrat Latorre  demana quin es el concepte que es preveu reduir  ja que 

300.000 euros  de despesa corrent , de subministraments... són molt diners i per al 2016 

encara es proposa disminuir més, en 600.000.El sr. Melchor li respon que caldrà esperar 

a com es desenvolupa el pressupost actual i veure com es planteja el 2016 La sra . 

Latorre  diu que mentre el capítol 1 de  personal augmenta el  capítol 2 que són despeses 

corrents de subministraments i d’altres, disminueix,  i al  2016 la previsió és de 

disminució de 600.000 euros i no entén de on us ho vol reduir. El sr. Sixte Melchor 

contesta que ara ho pot  dir de on , que són molts diners  i que suposen un 14% sobre el 

pressupost del 2014. El sr,Melchor no pot tenir  una previsió, però no el  detall del que 

es farà al 2016 La sra. Latorre insisteix en comparteix l’opinió. 

 

 L’Alcalde pren la paraula i fa  un petit aclariment, si que voldria que constes en acta, el 

sous dels regidors no s’han apujat malgrat el que pensi la sra. Gurrera, i que s’està 

cobrant per sota de l’establert.La sra. Gurrera diu que per ella no es com diu l’alcalde i 

ho exposa.  
 
Aprovat  per MAJORIA d’onze vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU, PP i d’ERC, i 
dos abstencions de les representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
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3.- Aprovació si s'escau, de l'expedient 4/2015, de modificació de crèdit 
 
 

1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20150069 de data 31 de juliol de 2015 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per 
tal d’incorporar al pressupost vigent les actuacions exposades i justificades al decret.  
 
2.2. Com sigui que a més a més s’ha constatat que 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. 
 
2.3. Com sigui que per tal de dur a terme aquest expedient de crèdit extraordinari s’ha previst el 
finançament a través de nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost. I en relació 
al compliment del que disposa l’art. 177 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, i els arts. 36, 43 i 44 del RD 
500/1990, la secretària-interventora acctal. ha informat del següent: 
 

- La subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) anualitat 2012, inicialment 
anava destinada a l’actuació “Coberta per a la pista poliesportiva i reforma de l’edifici per a 
vestidors”, però donat l’interès de l’Ajuntament en realitzar una remodelació de les piscines 
actuals donat el seu estat, es va decidir sol·licitar un canvi d’actuació: “Remodelació de les 
piscines municipals descobertes, 1a fase”. Aquest canvi està concedit per un import de 202.000€ 
segons escrit del Departament de Governació i Relacions Institucionals (NRE: 1605 de 
30/04/2015) i està sol·licitat el canvi d’actuació per la segona fase (acord JGL 27/07/2015), per 
un import de 42.594,46€, pendent de resolució.  

 
 
2.4. 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.  
 
 
2.5. 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 D’INGRESSOS 2015 
 
 Org
.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

19 46100 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: 
SUBV. PISCINES 0,00 5.200,60 5.200,60 

1 75060 
GENERALITAT LLEI DE BARRIS 
SUBV. TALUSSOS CASTELL 17.601,24 9.545,20 27.146,44 

19 75080 GENERALITAT PUOSC PISCINES 100,00 244.494,46 244.594,46 
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DESCOBERTES 

7 76500 
CONSELL COMARCAL SUBV. 
CAMINS 5.600,00 1.563,56 7.163,56 

 87000 
ROMANENT DE TRESORERIA DE 
LLIURE DISPOSICIÓ 33.723,76 549.613,33 583.337,09 

 87010 

ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 1.190,69 176.543,78 177.734,47 

  
Total augment pressupost 
d’ingressos  986.960,93  

 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement 
22 1521 20200 CONVENI HABITATGE LLOGUER DE 

PISOS 
3.500,00 11.000,00 

6 1532 20300 LLOGUER MAQUINARIA OBRES 1.400,00 800,00 
12 165 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC 5.000,00 23.500,00 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 23.000,00 18.000,00 
9 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 

(PRODUCTES I VARIS) 
10.000,00 3.500,00 

7 454 21000 MANTENIMENT CAMINS 12.500,00 25.000,00 
5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 2.000,00 10.000,00 
24 338 21300 MANTENIMENT ARRANJAMENT FESTES 1.200,00 3.500,00 
6 1532 21300 MANTENIMENT TRACTOR, MAQUINARIA, 

EINES BRIGADA 
3.000,00 15.000,00 

21 1621 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 4.000,00 4.000,00 
21 1721 22000 MATERIAL MEDI AMBIENT 4.000,00 2.000,00 
23 491 22002 AOC 150,00 200,00 
22 231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA BENEFICIENCIA 400,00 1.500,00 
5 920 22501 TRIBUTS (COMUNITAT AUTONOMA) 700,00 1.000,00 
17 340 22602 PUBLICITAT ESPORTS 400,00 500,00 
23 330 22602 PUBLICITAT CULTURA 1.500,00 600,00 
28 430 22602 PUBLICITAT TURISME, COMERÇ 1.000,00 4.000,00 
2 920 22604 DESPESES JURIDIQUES 8.000,00 3.000,00 
23 334 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 21.000,00 2.500,00 
13 338 22699 FESTES DE NADAL (Fira-Reis-Carnaval) 22.000,00 13.000,00 
6 920 22706 TREBALLS TÈCNICS EXTERNS 

(ADVOCATS) 
5.000,00 5.000,00 

20 311 22799 DESRATITZACIÓ-LEGIONEL·LA 10.000,00 4.000,00 
21 311 22799 RECOLLIDA GOSSOS 2.000,00 3.000,00 
22 231 48000 DONACIÓ AFANOC 100,00 395,00 
1 1532 60000 PATRIMONI MPAL. DEL SÒL 125.918,05 2.547,49 
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6 1532 60900 OBERTURA C/ PAU CASALS 22.706,52 4.236,13 
15 4312 60900 CONDICIONAMENT ZONA MERCAT 72.901,56 30.000,00 
23 336 61900 ESTABILITZACIÓ TALUSSOS CASTELL 136.460,20 186.088,98 
19 342 61900 OBRES PISCINES DESCOBERTES 100,00 529.751,33 
23 338 62300 ADQUISICIÓ CARPES 18.000,00 91,00 

      Total augment pressupost de despeses:   907.709,93 
 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
19 341 22799 SERVEI SOCORRISME PISCINES 

DESCOBERTES 
0,00 8.700,00 

23 338 22699 MOSTRA DE VINS 0,00 12.000,00 
17 432 47900 CONVENI RACC 0,00 15.000,00 
9 171 60000 SKATEPARC 0,00 4.800,00 
7 454 61901 MILLORA CAMÍ CAMPASSOS 0,00 12.584,00 
22 330 62300 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR LLAR DE 

JUBILATS 
0,00 20.000,00 

21 1621 62900 ADQUISICIÓ CONTENIDORS 2 CICLO 
VERDE 

0,00 6.167,00 

      Total augment pressupost de despeses:   79.251,00 
 
 
2.6. 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. 



 
 

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 

9

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, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 04/2015 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent: 
 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 
 
 Org
.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

19 46100 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: 
SUBV. PISCINES 0,00 5.200,60 5.200,60 

1 75060 
GENERALITAT LLEI DE BARRIS 
SUBV. TALUSSOS CASTELL 17.601,24 9.545,20 27.146,44 

19 75080 
GENERALITAT PUOSC PISCINES 
DESCOBERTES 100,00 244.494,46 244.594,46 

7 76500 
CONSELL COMARCAL SUBV. 
CAMINS 5.600,00 1.563,56 7.163,56 

 87000 
ROMANENT DE TRESORERIA DE 
LLIURE DISPOSICIÓ 33.723,76 549.613,33 583.337,09 

 87010 

ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 1.190,69 176.543,78 177.734,47 

  
Total augment pressupost 
d’ingressos  986.960,93  
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      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement 
22 1521 20200 CONVENI HABITATGE LLOGUER DE 

PISOS 
3.500,00 11.000,00 

6 1532 20300 LLOGUER MAQUINARIA OBRES 1.400,00 800,00 
12 165 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC 5.000,00 23.500,00 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 23.000,00 18.000,00 
9 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 

(PRODUCTES I VARIS) 
10.000,00 3.500,00 

7 454 21000 MANTENIMENT CAMINS 12.500,00 25.000,00 
5 920 21200 MANTENIMENT BULEVARD 2.000,00 10.000,00 
24 338 21300 MANTENIMENT ARRANJAMENT FESTES 1.200,00 3.500,00 
6 1532 21300 MANTENIMENT TRACTOR, MAQUINARIA, 

EINES BRIGADA 
3.000,00 15.000,00 

21 1621 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 4.000,00 4.000,00 
21 1721 22000 MATERIAL MEDI AMBIENT 4.000,00 2.000,00 
23 491 22002 AOC 150,00 200,00 
22 231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA BENEFICIENCIA 400,00 1.500,00 
5 920 22501 TRIBUTS (COMUNITAT AUTONOMA) 700,00 1.000,00 
17 340 22602 PUBLICITAT ESPORTS 400,00 500,00 
23 330 22602 PUBLICITAT CULTURA 1.500,00 600,00 
28 430 22602 PUBLICITAT TURISME, COMERÇ 1.000,00 4.000,00 
2 920 22604 DESPESES JURIDIQUES 8.000,00 3.000,00 
23 334 22609 FIRA DEL LLIBRE I LITERARUM 21.000,00 2.500,00 
13 338 22699 FESTES DE NADAL (Fira-Reis-Carnaval) 22.000,00 13.000,00 
6 920 22706 TREBALLS TÈCNICS EXTERNS 

(ADVOCATS) 
5.000,00 5.000,00 

20 311 22799 DESRATITZACIÓ-LEGIONEL·LA 10.000,00 4.000,00 
21 311 22799 RECOLLIDA GOSSOS 2.000,00 3.000,00 
22 231 48000 DONACIÓ AFANOC 100,00 395,00 
1 1532 60000 PATRIMONI MPAL. DEL SÒL 125.918,05 2.547,49 
6 1532 60900 OBERTURA C/ PAU CASALS 22.706,52 4.236,13 
15 4312 60900 CONDICIONAMENT ZONA MERCAT 72.901,56 30.000,00 
23 336 61900 ESTABILITZACIÓ TALUSSOS CASTELL 136.460,20 186.088,98 
19 342 61900 OBRES PISCINES DESCOBERTES 100,00 529.751,33 
23 338 62300 ADQUISICIÓ CARPES 18.000,00 91,00 

      Total augment pressupost de despeses:   907.709,93 
 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2015     
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Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 
extraordinari 

19 341 22799 SERVEI SOCORRISME PISCINES 
DESCOBERTES 

0,00 8.700,00 

23 338 22699 MOSTRA DE VINS 0,00 12.000,00 
17 432 47900 CONVENI RACC 0,00 15.000,00 
9 171 60000 SKATEPARC 0,00 4.800,00 
7 454 61901 MILLORA CAMÍ CAMPASSOS 0,00 12.584,00 
22 330 62300 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR LLAR DE 

JUBILATS 
0,00 20.000,00 

21 1621 62900 ADQUISICIÓ CONTENIDORS 2 CICLO 
VERDE 

0,00 6.167,00 

      Total augment pressupost de despeses:   79.251,00 
 
 
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. 
 
La sra. Dolors Gurrera pren la paraula i pregunta un seguit de qüestions com es 

l’augment de la llar de jubilats, i també el tema del Boulevard. La sra. Latorre comenta 

si no es podia preveure alguna de les despeses, el sr. Sixte Melchor respon que en el seu 

dia ja es va dir que seria un pressupost en moltes modificacions, per despeses 

imprevistes, subvencions noves, etc. es molt difícil preveure el manteniment, la sra. 

Latorre diu que algunes si, com els serveis de socorrisme, el sr. Melchor diu que no 

perquè s’ha gestionat de forma diferent a la inicialment prevista, pel tema que es en 

principi la Societat  qui en te la gestió.  

 

El sr. Sixte Melchor pren la paraula i diu que  voldria fer una matització per que 

preveient lo que passarà d’aquí 7 o 8 mesos quan es  tanqui el  pressupost del 2015; al 

tancar s’incorporen els romanents de crèdit, es a dir,  lo que es fa per dir-ho d’una forma 

planera,  es que els beneficis -lo que  es va deixar de gastar el 2014- s’ incorpora al 2015 

es el romanent  però cal advertir que aquesta incorporació és perjudicial ja que no queda 

englobat dins dels pressupostos. Per explicar-ho d’una manera molt més pràctica: Jo 

tinc un sou de 1000 euros i gasto cada mes 1000 euros i resulta que com que jugo a la 

loteria el mes següent a part de gastar-me los 1000 euros n’he gastat 500 més per que 

em va tocar la loteria i me’n vaig anar a sopar, estos 500 euros no estan dins el meu 

pressupost, és algo extra que m’ha arribat per dir-ho d’alguna manera, no esta 

comptabilitzat com subvenció que esta dins de les partides. Llavors, jo en teoria lo mes 

següent m’he gastat 1500 euros. No es que tingui un dèficit de 500, per que jo n’he 

cobrat 500 però no del ordinari. 
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Aprovat per MAJORIA de vuit vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU i PP, i cinc 
abstencions dels representants dels grups municipals de l’ERC i  PSC, dels tretze membres que integren 
el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
4.- Aprovació provisional si s'escau, de la modificació de les NNSSP per a ús de 

càmping en SNU Clau 8 
 
El Ple de la corporació va acordar en data 29/04/2013 aprovar inicialment la Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de planejament de Móra d’Ebre en l’àmbit del Polígon 30, parcel·la 4, de sòl no 
urbanitzable, Clau 8,  que té com a objecte permetre l’ús de càmping que inclou els serveis d’hostaleria i 
restauració,  juntament amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, així com obrir un període d’informació 
pública per un termini de 45 dies. 
 
També es va acordar donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit 
objecte de tramitació i demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències, i 
pel que fa al procés d’avaluació ambiental, realitzar les consultes a les administracions públiques i al 
públic interessat assenyalats pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el document de referència 
sobre l’informe de sostenibilitat ambiental i sotmetre aquest a informació pública, conjuntament amb 
l’instrument de planejament del qual forma part. 
 
Finalment es va acordar suspendre pel termini màxim de dos anys 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  tot l’àmbit afectat per la Modificació puntual. 
 
Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini 
de quaranta-cinc dies, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm. 123, de data 28/05/13,  en el Diari El Punt de data 22/05/13 i a través del web municipal. També es 
va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta el terme municipal i es van 
demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències. 
 
Pel que fa al procés d’avaluació ambiental, es van realitzar les consultes a les administracions públiques i 
al públic interessat assenyalats pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el document de referència 
sobre l’informe de sostenibilitat ambiental i es va sotmetre aquest a informació pública, conjuntament amb 
l’instrument de planejament del qual forma part. 
 
S’han rebut els informes següent:  

 -Informe del Departament de Cultura de 29/05/2013. 

 -Informe de l’Agència de Residus de Catalunya de 14/06/2013. 

 -Informe del Departament d’Interior de 14/06/2013. 

 -Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 20/06/2013. 

 -Informe de la Dir. Gral. de Turisme de 04/07/2013. 
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 -Informe de la Dir. Gral. de Qualitat Ambiental de 05/07/2013. 

 -Informe de la Dir. Gral. de Comerç de 10/07/2013. 

 -Informe de l’Oficina de Medi Ambient de 08/08/2013. 

 -Informe de l’ACA  02/10/13 

 -nforme de Carreteres de l’Estat 04/06/14 

 
1.4. Durant el període d’informació pública i fins a la data no s’han presentat al·legacions. 
 
1.5. En data 19/02/15 es presenta documentació del planejament i Memòria ambiental per a l’aprovació 
provisional que ha de recollir les indicacions i prescripcions dels informes rebuts a l’efecte,  la qual s’envia 
als Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i a l’Oficina de Medi Ambient.  Es reben els 
informes següent: 
 
- 20/04/15 NRE 1415 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en el qual es fan les 
dues observacions següents: 
 
               - cal excloure de delimitació de la qualificació clau 8a els sòls de l’extrem sud-est de l’àmbit 
situats per sobre de la cota 200.  
               - cal corregir la normativa urbanística esmentada a la part valorativa. 
 
-  13/05/15 NRE 1767 de l’Oficina de Medi Ambient,  atorgant la conformitat a la proposta de memòria 
ambiental havent-se d’incorporar dues prescripcions. 
 
               a) Cal limitar els usos de l’àmbit de la Modificació de la zona sud-est per sobre de la cota 200 m 
a aquells usos que no suposin moviments de terres ni canvis dels usos forestals actuals.   Així mateix, cal 
que la normativa de la Modificació prevegi una zona de protecció d’incendis de 25 m. com a espai de 
transició entre els nous usos a implantar i els terrenys forestals, tot tenint en compte les determinacions 
del Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  
               b) En la normativa de la Modificació s’han d’incorporar tots aquells aspectes ambientalment 
rellevants que caldrà tenir en compte en la tramitació del pla especial que se’n derivi en referència a 
l’afecció sobre el medi físic, la gestió dels riscos de protecció civil, la disponibilitat de recursos hídrics i la 
inundabilitat associada als cursos fluvials.  
 
- 18/05/15 NRE 1827 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que 
no presenta al·legacions. 
 
En data 21/05/2015  es presenta la darrera documentació tècnica per l’aprovació provisional.  
 
Els Serveis Tècnics municipals en data 21/05/15 informen que s’ha corregit la documentació a excepció 
de l’art. 142 per incloure la nova qualificació de la Clau 8a,  i a la vegada presenta una modificació de 
l’àmbit  de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries que suposa una ampliació del mateix pel seu 
límit nord, la qual cosa,  entenen es podria deixar a criteri dels Serveis Territorials d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre.   Tanmateix informen que amb posterioritat a l’aprovació de l’actual modificació de 
planejament,  caldrà procedir a l’aprovació del corresponent pla especial de la zona afectada, en el que es 
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determinaran les cessions obligatòries  a l’Ajuntament, així com les possibles cessions d’aprofitament i les 
mesures ambientals finalment adoptades. 
  
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
Primer: Aprovar provisionalment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de 
Móra d’Ebre en l’àmbit del Polígon 30, parcel·la 4, de sòl no urbanitzable, Clau 8,  per tal de permetre l’ús 
de càmping,  així com la memòria ambiental i tota la resta de documentació que el conforma.     
 
Segon: Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Tercer: Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les terres de 
l’Ebre perquè l’aprovi definitivament,  amb l’advertiment de la modificació de l’àmbit pel seu límit nord i la 
no modificació de l’article 142 per a la  inclusió de la nova qualificació de la Clau 8a.    
 
Quart: Un cop la tramitació de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Móra 
d’Ebre en l’àmbit del Polígon 30, parcel·la 4, de sòl no urbanitzable, Clau 8,  estigui aprovada 
definitivament, que es notifiqui a l’òrgan ambiental en els termes establerts en l’article 28 de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i que es publiqui un edicte en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, posant a disposició de les administracions públiques afectades i de 
les persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i participació ciutadana 
els documents referits en dit article, explicitant on estan disponibles per a consultar-los. 
 
Cinquè: Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
Aprovat  per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació si s'escau, de les festes locals per a l'exercici de 2016 
 
Atès la publicació de l’Ordre  per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per l'any 2016,  
 
Atès  que  a més de les fixades en aquest calendari, el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant 
una ordre, fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius, les quals no poden escaure’s  ni  
en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
Com sigui que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol. 
 
A la vista de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2015,  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
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Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
PRIMER: Aprovar  les dues festes locals per l'any 2016 que seran els dies que tot seguit es detallen: 

 
-  el 18 de gener 
-  el 26  d’agost, Festes Majors. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
6.- Actes festes majors 2015 
 

Divendres 21 d’agost 
 
Durant tota la Festa Major al Bar Llamineries: 
Exposició de fotografia en blanc i negre del Pont de Móra, de Francisco José Perales. 
Passa’t per Llamineries durant la Festa Major per admirar l’obra fotogràfica del morenc aficionat a la fotografia 
Francisco José Perales, que sap captar com ningú l’essència del nostre estimat Pont. 
Organitza: Bar Llamineries 
 
A les 18 h a les Pistes de Pàdel: 
Fase eliminatòria del 2n Campionat de Pàdel Ribera d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els 
millors jugadors de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 19 h a l’Avinguda Comarques Catalanes a l’alçada de la Creu: 
Cercavila dels Quintos i Quintes del 75 amb els Pirates de l’Ebre. 
Des de la Creu fins a l’Illa de Saurí, passarem per l’avinguda Comarques Catalanes, Antoni Asens i passeig del 
Pont, acompanyats de la música del grup de grallers Pirates de l’Ebre. 
Organitza: Quinta de 1975 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 19.30 h a l’Illa de Saurí: 
Festa de la Quinta del 75. 
La primera Festa d’aquestes Festes! Gaudeix d’una tarda-nit musical, amb pinxos i tapes per tothom que vulgui 
sopar a la fresca a càrrec de Cubeta Sound. Hi haurà inflables pels petits i servei de bar pels grans. 
Organitza: Quinta de 1975 
Col·labora: Cubeta Sound i Regidoria de Festes 
 
A les 23.30 h a l’Illa de Saurí: 
Concert amb Mano’s Rock i Sessió de DJ’s. 
Segueix la Festa de la Quinta del 75! Els Mano’s Rock ens oferiran un concert i en acabar, sessió de DJ’s fins altes 
hores de la matinada. 
Organitza: Quinta de 1975 
 
 

Dissabte 22 d’agost 
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A les 9 h a la Plaça de Baix: 
XXV 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 a la plaça de Baix, 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 25 anys. 
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
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 ininterrompudament 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. S’habilitarà una zona d’acampada. 
Organitza: Excavacions Hernández 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
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 h a la Pista Poliesportiva: 
XXV StreetBall 3x3. 
El Club Bàsquet Móra d’Ebre organitza la 25ena edició de l’StreetBall de Festa Major. Amb 3 jugadors per equip i 
dues categories diferents, tots els participants tindran entrada gratuïta a les piscines municipals i una camiseta. 
Podeu fer la vostra inscripció al Restaurant Piscolabis. 
Organitza: Club Bàsquet Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 17 h al local de la Societat Obrera: 
Torneig de Magic. 
Vine i participa en el nostre Torneig de Magic, el popular jocs de cartes que triunfa arreu del món. 
Organitza: Societat Obrera 
 
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 Priorat. A més, hi haurà 
servei de barra, tapes a la brasa i música en directe per amenitzar la tarda. 
Organitza: Cubeta Sound 
 
A les 19.30 h a la Plaça de Dalt: 
Classe de Dansa del Ventre. 
La tarda de dissabte vine a la plaça de Dalt a participar a una classe de dansa del ventre amb la professora 
Alessandra Guedes. I si et fa vergonya ballar, també hi haurà una exhibició de ball amb coreografies exòtiques de 
ritmes de l’orient. Tot a càrrec de la Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette. 
Organitza: Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette 
 
A les 23.30 h a la Plaça de l’Estrella: 
XXXII Festa de la Plaça de l’Estrella, amb l’actuació del Grup 43. 
Els veïns dels carrers Verger, Magdalena, Sant Gregori i plaça de l’Estrella organitzen un any més la seva 
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! 
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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! 
Organitza: Veïns de la Plaça de l’Estrella, Verger, Magdalena i Sant Gregori 
Col·labora: Cubeta Sound i Regidoria de Festes 
 
 

Diumenge 23 d’agost 
 
A les 8.30 h a les Pistes del Club Petanca: 
Tirada Social de Petanca. 
El Club Petanca Móra d’Ebre celebra la Tirada 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 Móra d’Ebre 
 
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, fins a les 15 hores 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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 19.30 h al Sota de Copes: 
Inauguració de l’Exposició de Santi Alfonso. 
Durant tota la Festa Major, podreu visitar el Sota de Copes i admirar l’obra del morenc Santi Alfonso, recollida sota 
el nom de “Una Móra de Cine: Allò que el vent s’endugué”. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 20.30 h a la Plaça de Baix: 
VIII Mostra de Cuina Popular. 
La Comissió de Festes es posa el davantal per realitzar la vuitena 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 la Sra. Noèlia Guirao, 
propietària de l’Hostal Restaurant La Creu. 
Els cuiners us podeu inscriure a l’Ajuntament fins el dia 21. Haureu de cuinar una recepta amb un mínim de 25 
racions i certa elaboració. Pel fet de participar, els cuiners rebreu un davantal i dues entrades per la Nit de Pubilles i 
Hereus 2015. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
 

Dilluns 24 d’agost 
 
A les 8 h al Bar Llamineries: 
Esmorzar Americà. 
Good morning and welcome to Llamineries! Parlaràs anglès com un autèntic americà després d’empassar-te el 
nostre súper-esmorzar: cafè, suc, torrada, bacon, ous, ... Podràs amb tot? 
Organitza: Bar Llamineries 
 
A les 12 h a la Residència Natzaret: 
Elecció de la Pubilla i l’Hereu 2015 de la Residència Natzaret. 
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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 18 h a les Pistes de Pàdel: 
Semifinals del 2n Campionat de Pàdel Ribera d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els 
millors jugadors de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
 
A les 18.30 h a la Residència Natzaret: 
Focs i pirotècnia amb la Colla de Diables “El Jordiet” de Garcia. 
La Residència Natzaret gaudirà d’aquest espectacle pirotècnic, amb la Colla de Diables de Garcia. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 18.30 h a la Plaça de Dalt: 
Ball de Saló Familiar. 
L’Associació Cultural Rosa d’Abril organitza per a la tarda de dilluns unes classes de balls de saló per a tota la 
família. En acabar el ball, oferirem un petit aperitiu per a tots els participants. 
Organitza: Associació Cultural Rosa d’Abril 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 22 h al Passeig del Pont: 
Espectacle d’Humor i Improvisació: ImproShow.cat 
Planeta Impro presenta un espectacle en català i dedicat 100% a Catalunya, on riurem de nosaltres mateixos i de tot 
el que ens envolta. Us repartirem uns papers on podreu apuntar els vostres títols i suggeriments. A partir d’aquests 
papers, improvisarem al voltant de 7 temes de l’actualitat i la cultura catalana, en un espectacle diferent i únic a cada 
funció. 
Improvisa amb nosaltres i sigues part de l’espectacle d’humor del passeig! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23.30 h a la Pista del Club Nàutic: 
Festa del Pijama i de l’Escuma. 
Posa’t el teu pijama favorit i vine al Nàutic a submergir-te en escuma. Passa una nit d’allò més refrescant! 
Organitza: Bar del Club Nàutic i Bar Megalític 
 
 

Dimarts 25 d’agost 
 
A les 8 h al Bar Llamineries: 
Esmorzar Americà. 
Good morning and welcome to Llamineries! Parlaràs anglès com un autèntic americà després d’empassar-te el 
nostre súper-esmorzar: cafè, suc, torrada, bacon, ous, ... Podràs amb tot?  
Organitza: Bar Llamineries 
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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 d’Encistellar. 
On els participants ens demostraran la seva punteria. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 16.30 h a la Residència Natzaret: 
Concert de Festa Major amb la Coral Natzaret. 
La Coral Natzaret, formada per residents, treballadors i voluntaris, oferirà a tots els espectadors el ja tradicional 
concert d’estiu, amb un repertori que ens apropa a cançons festives d’abans. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
 
A les 18 h a les Pistes de Pàdel: 
Semifinals del 2n Campionat de Pàdel Ribera d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els 
millors jugadors de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
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 a la Plaça de Dalt: 
Masterclass de Zumba Benèfica. 
Masterclass de Zumba a benefici del centre Jeroni de Moragas impartida per les instructores oficials de Zumba: 
María Montserrat Román (Móra la Nova) i Glòria Cea (Batea). Tothom qui vulgui participar i/o col·laborar podrà fer 
un donatiu de 3 euros que inclourà la classe de Zumba i un obsequi realitzat pels alumnes del centre. Per una causa 
solidària, participa i viu el ritme!  
Organitza: María Montserrat Román i Centre Jeroni de Moragas 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 19 h al Sota de Copes: 
Viva Cuba! 
El Sota de Copes organitza un taller de salsa, bachata i ritmes llatins, amb un sopar cubà-català que et sorprendrà, 
acabant la festa en ball i animació. És necessària inscripció prèvia al taller i al sopar. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 20 h al Passeig del Pont: 
On TOT Comença! 
L’Assemblea Nacional Catalana organitza l’acte on TOT comença. Oferirem un aperitiu per a tothom que s’hi acosti. 
Visca Catalunya! 
Organitza: Assemblea Nacional Catalana – Móra d’Ebre per la Independència 
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A les 21.30 h al Passeig del Pont: 
Sopar Popular, amb l’actuació del Duet Calibra. 
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 Calibra. 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 dilluns 24 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 
negre amb xirles, farcellets de pollastre farcits de formatge i pernil, i brownie de xocolata i nous (no inclou beguda ni 
servei a taula). 
També comptarem amb els Quintos i Quintes del 97, que han preparat un Bingo per a jugar durant la mitja part de 
l’actuació. I si no us voleu quedar sense lloc, podeu fer la reserva de cadires a l’Ajuntament fins el dia 24. 
Organitza: Comissió de Festes 
Col·labora: Xiringuito, Piscolabis i Quintos 97 
 
 

Dimecres 26 d’agost 
 
Durant tot el dia a la Residència Natzaret: 
Taller: “Ens arreglem per la Festa”. 
Amb la col·laboració de les auxiliars de la casa. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 8 h al Bar Llamineries: 
Esmorzar Americà. 
Good morning and welcome to Llamineries! Parlaràs anglès com un autèntic americà després d’empassar-te el 
nostre súper-esmorzar: cafè, suc, torrada, bacon, ous, ... Podràs amb tot?  
Organitza: Bar Llamineries 
 
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: Diana al Flotador. 
Després del Dòmino, els competidors hauran de posar a prova la seva habilitat en aquest joc passat per aigua. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 17.30 h a la Plaça de Baix: 
Gimcana Infantil amb Discoteca. 
La plaça de Baix és el lloc escollit per a celebrar la gimcana infantil amb discoteca. Vine a ballar les millors cançons 
del moment, amb la Disco Mòbil Diverty Music. A la gimcana hi poden participar nens i nenes a partir de 3 anys, fent 
la inscripció prèvia a l’Ajuntament fins el dia 25. La barra anirà a càrrec dels Quintos i Quintes del 97. 
Organitza: Quintos 97 i Comissió de Festes 
 
A les 18 h a la Plaça de Baix: 
Tallers de Festa Major al carrer. 
L’Esplai Treu Banya organitza per a tots els infants uns tallers de maquillatge i de manualitats, per als més manetes 
de la casa. 
Organitza: Esplai Treu Banya 
Col·labora: Regidoria de Festes 
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A les 18 h a les Pistes de Pàdel: 
Semifinals del 2n Campionat de Pàdel Ribera d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els 
millors jugadors de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
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 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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
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 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
 
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 2015. La revetlla estarà amenitzada pel músic Xavier Planes. 
Organitza: Residència Natzaret 
 
A les 20 h al Bar Llamineries: 
Cata de Vins i maridatge amb Tapes. 
Tasta els millors vins de la zona, acompanyats per les tapes més exquisides. 
Organitza: Bar Llamineries 
 
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 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 97, 
l’Associació Baronia d’Entença i la Comissió de Festes. Aquest any també hi haurà divertides proves passades per 
aigua 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 97. 
A la gimcana hi poden participar joves a partir de 16 anys, fent la inscripció prèvia a l’Ajuntament fins el dia 25. 
Organitza: Quintos 97, Baronia d’Entença i Comissió de Festes. 
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A les 23 h a la Plaça de Dalt: 
Somewhere in Móra d’Ebre. 
Des de Cubeta Sound, hem preparat una festa enfocada a tots els públics, amb un recorregut musical des dels anys 
80 i 90 fins arribar a la música més actual, seleccionada especialment per l’ocasió, i amb una ambientació que et 
sorprendrà. 
Organitza: Cubeta Sound 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 23 h al Bar Megalític: 
Festa del Gin Tònic. 
Passa’t pel Mega a fer un Gin Tònic amb la millor companyia, elaborats per un barman especialista en tot tipus de 
còctels i Gin Tònics. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A les 23.30 h al Sota de Copes: 
Monòleg amb Javi Benítez. 
El reconegut monologuista Javi Benítez visita el Sota de Copes amb el seu espectacle ple de diversió i bon humor. 
Organitza: Sota de Copes 
 
 

Dijous 27 d’agost 
 
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 2015. 
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 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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 17 h a la font del Poliesportiu: 
VI Correbars 2015. 
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. Hi haurà música de festa amb una 
xaranga. Recomanem a tothom que vulgui participar que vinguin al Correbars amb la seva millor disfressa per a una 
Festa més completa! 
Es prega als habitants morencs que preparin aigua per llençar durant el calorós recorregut. Si voleu més informació, 
podeu consultar el nostre Facebook. 
Visca el Correbars de Móra d’Ebre! 
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Organitza: Correbars Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
 
A les 18 h al Bar Megalític: 
Festa de la Cervesa. 
Passa per la nostra terrassa a fer una cerveseta i a degustar els aperitius i tapes que hem preparat. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A les 19 h a La Llanterna Teatre Municipal: 
Inauguració de l’Exposició de l’Obra Pictòrica de Rosa Baiges Borràs. 
Rosa Baiges Borràs, artista de Móra d’Ebre, que va realitzar la portada del calendari de l’Ajuntament 2015, 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: Regidoria de Festes 
 
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 22.30 h a la Plaça de Baix: 
Pregó de Festa Major a càrrec del Senyor Joan Launes i Villagrassa, periodista i president de l’Associació 
Cultural La Riuada. 
Proclamació de la Pubilla, Damisel·les, Hereu i Fadrins 2015, representants de la Quinta de 1997. 
I per finalitzar el Pregó, el gran humorista Pep Plaza, actor de Crackòvia i Polònia de TV3, ens portarà dins la seva 
maleta tots els seus personatges més famosos, com Pep Guardiola, Quim Monzó, Tomeu Penya, ... fent gala del 
seu bon humor per acabar el pregó amb el millor dels somriures. 
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre i Comissió de Festes 
 
A les 0.30 h a la Plaça de Dalt: 
Ball de Festa Major amb el Quartet New York. 
La plaça de Dalt s’engalana de Festa Major per rebre el Quartet New York. 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 al Sota de Copes: 
Nit de música en viu amb Marc Sendra. 
Marc Sendra, ex-cantant del grup Vitrubi, presentarà el seu últim disc: “Sóc”, ple de ritmes amb la clara influència del 
pop britànic. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 0.30 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Actuació musical amb el Duo Cuba Son. 
El Duo Cuba Son actuaran al Xiringuito amb el seu repertori de música salsa, guaracha, boleros, bachata, 
merengue, cumbia i son, on tot el públic podrà participar i contagiar-se de l’autèntic ritme cubà. 
Organitza: Xiringuito 
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A les 0.30 h a la Pista Poliesportiva: 
V Festa Blanca – Ibiza d’Ebre 2015. Festa Jove d’Imagina Ràdio. 
Per cinquè 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 aquest any, moltes més sorpreses i novetats! 
I recorda: si no vols donar la nota... vine vestit de blanc! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
 

Divendres 28 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 a 
la mateixa plaça de Baix, 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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 12 h a l’Església Prioral: 
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: 
ToMORAland. 
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 Gelateria Jijonenca: 
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. 
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Organitza: Gelateria Jijonenca 
 
A les 17 h a la Residència Natzaret: 
Concert de la Cobla Reus Jove, amb Sardanes i Balls Vuitcentistes. 
La Cobla Reus Jove 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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
 
A les 18.30 h a la Plaça de Dalt: 
Audició i Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Reus Jove. 
Després del concert de la Residència, la Cobla Reus Jove 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: Agrupació Sardanista La Picossa 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 19 h a la Plaça de Dalt: 
Berenar del Cor. 
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 Xarxa de Voluntariat 
 
A les 20 h a les Pistes de Pàdel: 
Final del 2n Campionat de Pàdel Ribera d’Ebre. 
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els 
millors jugadors de la comarca. 
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 20 h al Camp Municipal d’Esports: 
Partit dels Veterans de Futbol de Festa Major. 
L’Agrupació de Veterans de Futbol de Móra d’Ebre organitza el seu partit de Festa Major. No hi pots faltar, o et 
traurem targeta roja! 
Organitza: Agrupació Veterans de Futbol Móra d’Ebre 
 
A les 20 h a la Plaça de Dalt: 
Cercavila amb la Colla de Xanquers Els Babarots. 
En acabar les sardanes, farem una petita cercavila amb la Colla de Xanquers Els Babarots fins al passeig del Pont, 
on acabaran amb un petit espectacle de circ. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 20.15 h al Passeig del Pont: 
Doble Espectacle Familiar: Colla de Xanquers Els Babarots i Magic Bubble. 
La tarda de divendres de festes ens té reservat un espectacle familiar doble, seguint en la línia dels darrers anys. 
Aquest cop començarem amb un petit espectacle de circ a càrrec dels Babarots, i seguirem amb l’espectacle Magic 
Bubble, de la companyia Made in Jabón, on destaca la seva màgia, humor i sobretot, les bombolles de sabó 
gegants. 
Organitza: Comissió de Festes 
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A les 20.30 h al Pavelló Municipal d’Esports: 
Partit de Futbol Sala de Festa Major. 
L’equip del Club Futbol Sala Móra d’Ebre celebra la Festa Major amb un emocionant partit amistós. 
Organitza: Club Futbol Sala Móra d’Ebre 
 
A les 21 h al local de la Societat Obrera: 
Sessió amb DJ Ignasi Fidalgo. 
Durant la tarda i nit de dissabte de festes, la Societat Obrera organitza una sessió de música amb el DJ local Ignasi 
Fidalgo. 
Organitza: Societat Obrera 
 
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: 
XXIII Correfoc de Móra d’Ebre. 
El 23è Correfoc de Festa Major comptarà amb les colles següents: Colla de Diables de l’Hospitalet de l’Infant, Colla 
de Diables dels Pallaresos 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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 22.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes: 
Concert a càrrec de l’Orquestra Rosaleda.  
La Nit de Comarques començarà a la part de davant del Pont, amb un concert musical de l’Orquestra Rosaleda. Tot 
un espectacle que els amants de la bona música no es poden perdre. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Actuació de Música en Viu amenitzat per Marcus. 
El Showman Marcus actuarà la nit de divendres al Xiringuito amb el seu inconfusible estil angles, interpretant tot 
tipus de música de tots els temps. 
Organitza: Xiringuito 
 
A les 23.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes: 
Ball de Nit amb l’Orquestra Rosaleda.  
En acabar el concert, l’Orquestra Rosaleda continua amb la millor música, que de ben segur et farà ballar amb 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 la música del moment a càrrec del Dj Manel Asens 
(resident Loft). 
Organitza: Bar Megalític 
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A les 24 h als Quatre Cantons: 
Festa Pin-Up. 
La festa més atrevida arriba als Quatre Cantons, de la mà dels Bars Llamineries i Freeman. Les artistes de la 
companyia “Las Costuritas Rebeldes” ficaran l’espectacle. A més, davant de Llamineries hi haurà un carrito de hot 
dogs i hamburgueses per a què puguis fer un mos. 
Organitza: Llamineries i Freeman 
 
A la 1 h a The Factory: 
Festa Factory. 
The Factory engalana el seu carrer per a la millor música de la mà dels DJ’s Gerard Llarch, Pau Brull, Pere Deck i 
The Good Sound Night. 
Organitza: The Factory 
 
A la 1 h a l’Avinguda Comarques Catalanes: 
Ball Jove amb el Grup de Versions Tapeo Sound System. 
El grup de versions per aquesta edició de la Nit de Comarques és Tapeo Sound System. Si vols gaudir amb les 
millors versions de les millors cançons de tots els temps, no et pots perdre l’actuació d’aquests artistes. Diversió i 
bona música assegurades! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 3 h a l’Avinguda Comarques Catalanes: 
Concert Interactiu amb La Karaoke Band. 
T’agrada cantar? T’agradaria compartir escenari amb una banda tocant les teves cançons preferides? Doncs 
aquesta és la teva nit perquè... Arriba la Karaoke Band! Una orquestra completa formada per músics que tenen com 
objectiu principal compartir l’escenari, la música i el bon humor. La Karaoke Band t’ofereix una nit per ballar i 
compartir. Pots pujar sol/a, en duo o en colla. Es premiarà al millor cantant d’entre tots els participants amb una 
entrada doble al Musical Mar i Cel de Dagoll Dagom. 
El món és un escenari i l’escenari és de tots! 
Organitza: Comissió de Festes 
 
 

Dissabte 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, 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. 
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 
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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. 
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 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
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 16 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 
de la categoria Cadet. Segur que serà un partit apustuflant! 
Organitza: Club Bàsquet Móra d’Ebre 
 
A les 17 h davant del Club Nàutic: 
Festa del Riu 2015. 
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. No oblidis ficar-te al coll el mocador de 
sirgador per la Festa del Riu! A la plaça de Baix, abans de començar la Festa del Riu, aquest any tornarem a oferir 
la beguda del sirgador i comptarem amb altres novetats... Tot seguit, VI Concurs de Sirgadors de l’Ebre, amb el 
toc del corn marí. Inscripcions fins dimecres 26 de 10 a 14 hores a l’Ajuntament. 
Organitza: Club Nàutic, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre i Regidoria de Festes 
 
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 i Toro Mecànic. 
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. I els més atrevits, podran intentar domar el toro mecànic. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
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A les 18 h a l’Illa de Saurí: 
Festa Holi Colours. 
La Festa Holi Colours omplirà l’Illa de Saurí amb els seus impactants colors, acompanyats de la millor música del 
moment. Un espectacle visual que no us podeu perdre. 
Organitza: Bar Megalític 
 
A les 20 h a la Pista Poliesportiva: 
Concert de Tarda de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Nova Blanes. 
L’Orquestra Nova Blanes 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. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 20 h al Passeig del Pont: 
Ballar Country i Linedance per la Festa Major ja es una Tradició. 
El Club de Ball Esportiu Linedance & Country Western Dance farà una ballada amb exhibicions, marató i workshops 
on tothom hi podrà participar. 
Organitza: Associació Club de Ball Esportiu LD & CWD Terres de l’Ebre 
 
A les 20 h a l’Església Prioral: 
Missa Vespertina. 
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista 
 
A les 22.30 h a la Pista Poliesportiva: 
XXXVIII Nit de Pubilles i Hereus 2015. Presentació de la Quinta del 97. Amenitzarà el Ball l’Orquestra Nova 
Blanes. 
La Quinta del 97 arriba a la majoria d’edat i la pista Poliesportiva es posa les seves millors gales per celebrar la Nit 
de Pubilles i Hereus 2015. 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. 
L’Orquestra Nova Blanes 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 26, al preu de 12 €. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 23 h al local de la Societat Obrera: 
Concert de Rock amb El Aciago Demiurgo. 
Durant la nit de dissabte de festes, la Societat Obrera organitza un concert de rock, per a tots els amants d’aquest 
estil musical. En acabar el concert, seguirem la festa amb una sessió de DJ’s. 
Organitza: Societat Obrera 
 
A les 24 h als Quatre Cantons: 
Doble Concert: Buhos i Setrill. 
Als Quatre Cantons, i al llarg dels carrers Bonaire i Doctor Peris, podreu gaudir de dos concerts: el grup Setrill, 
format per joves de la comarca, actuaran com a teloners de Buhos, grup de primer nivell amb un estiu ple 
d’actuacions arreu de Catalunya, i que ens presentaran el seu nou disc “Natura Salvatge”. En acabar els concerts, la 
festa continua amb una sessió de música en homentatge a la “Movida madrilenya”. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 24 h al carrer Antoni Asens: 
DJ’s al Carrer. 
Al carrer Antoni Asens, els DJ’s Pau Brull, Manel Asens, Ivan Verdi i Gerard Llarch punxaran tots els èxits de la 
música actual fins a altes hores de la matinada. 
Organitza: Comissió de Festes 
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A la 1 h a The Factory: 
Sessió amb DJ Abel Almena. 
El dissabte viurem una festa en tota regla, amb la contundència del Dj Abel Almena i el seu inconfusible estil de 
música. 
Organitza: The Factory 
 
 

Diumenge 30 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 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: 
XXXI Trobada de Gegants. 
Aquest any, la Colla Gegantera de Móra d’Ebre organitza la 31a Trobada de Gegants, amb les següents colles 
convidades d’arreu de Catalunya, que faran ballar els seus gegants i capgrossos al ritme de les gralles i tambors: 
Marça, Horta de Sant Joan, Pere Mata, Vilallonga del Camp, Selva del Camp, Mont-roig del Camp, Borges 
Blanques, Falset, Bellpuig, Barri de Ponent de Tarragona, Casc Antic de Tarragona, Flix i l’amfitriona Móra d’Ebre. 
Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre 
Col·labora: Regidoria de Festes 
 
A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont: 
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la Brasa. 
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 ambient. 
Organitza: Xiringuito 
 
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 



 
 

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 

31

 
A les 18.30 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 contra l’UCF Cambrils, com a 
preparació per la propera temporada 2015/2016, davant de la seva animosa afició. Força Olímpic! 
Organitza: Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre 
 
A les 19.30 h als Quatre Cantons: 
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. Finalitzarem l’encierro a la plaça de Dalt on podrem degustar Calimotxo. I no 
oblidis portar una camiseta blanca i un mocador vermell. 
“A Bautista pedimos 
por ser nuestro patrón 
nos guie en el encierro 
dándonos su bendición” 
Gora Móra d’Ebre!! 
Organitza: Comissió de Festes 
Col·labora: Gelateria Jijonenca 
 
A les 20.30 h al Passeig del Pont: 
Ball de Tarda amb l’Orquestra Girasol. 
Pels qui encara tinguin forces per ballar, la reconeguda Orquestra Girasol ficarà la música per passar l’última tarda 
de festes amb bon ritme. 
Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 21 h a la Plaça de Dalt: 
Sopar a la Fresca amb Concert del Duet Llula. 
El sopar de l’últim dia de Festes anirà a càrrec de la Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette. El menú 
estarà format per una espardenya amb escalivada i parrilladeta de carn, amb beguda, cafè i postre inclòs. Gaudireu 
d’un sopar a un dels llocs memorables del nostre poble i en Lluís i la Laura des del Priorat i la Ribera ens portaran a 
fer un viatge per diferents èpoques del jazz, blues, bolero i bossa nova fins arribar a l’actualitat. 
Organitza: Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette 
 
A les 21.30 h als Quatre Cantons: 
Actuació Musical amb el Grup De la Carmela. 
El duet musical De la Carmela, actuarà davant dels Bar Llamineries i Freeman per a tots els clients de la seva 
terrassa. A més, davant de Llamineries hi haurà un carrito de hot dogs i hamburgueses per a què puguis fer un mos. 
Organitza: Llamineries i Freeman 
 
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 Girasol. 
Després del Gran Castell de Focs, tornem a ballar amb l’Orquestra Girasol, que posarà el punt i final de la Festa 
Major, amb música de ball per a tots els públics. 
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Organitza: Comissió de Festes 
 
A les 24 h al Sota de Copes: 
Concert Acústic de Jordi B. Vendrell. 
Concert en format acústic on mitjançant una guitarra, una pedalera de loop i una veu podrem gaudir de temes 
d’artistes tan variats com Beatles, Bruno Mars, the Police, John Legend, Coldplay o Bob Dylan entre molts d’altres. 
Música i un torrent d’emocions us faran vibrar amb l’essència d’aquest experimentat músic tarragoní, component de 
Zapping Trio. 
Organitza: Sota de Copes 
 
A les 24 h als Quatre Cantons: 
Actuació Musical amb el Grup De la Carmela. 
Després dels focs, el duet musical De la Carmela, seguirà amb l’actuació davant dels Bar Llamineries i Freeman per 
a tots els clients de la seva terrassa. A més, davant de Llamineries hi haurà un carrito de hot dogs i hamburgueses 
per a què puguis fer un mos. 
Organitza: Llamineries i Freeman 
 
A les 24 h a la Plaça de Dalt: 
Zona Chill Out. 
En acabar els focs, la Plaça de Dalt es converteix en el racó Chill Out de Móra, per a tots aquells que vulguin acabar 
les Festes en un ambient relaxat. 
Organitza: Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette 
 
A les 0.30 h a The Factory: 
Festa de l’Escuma i Festa de Disfresses. 
Guarda un últim alè per a la cloenda de festes més esbojarrada i divertida al Factory! Amb la música dels DJ’s 
Gerard Llarch, Eloi Bargalló i The Good Sound Night, esperem que vinguis amb la teva disfressa més original per a 
acabar les festes amb un somriure i plens d’escuma! 
Organitza: The Factory 
 
                                                             ----------------  
 
7.- Moció del grup municipal d'ERC de suport al correllengua 2015 
 
Per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya es presenta la moció que tot seguit es 
transcriu: 
 
 

“La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només 
d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop 
més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL 
considerem que seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que 
redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.  
 
CAL, Països Catalans, juliol de 2015  
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la 
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes,  
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Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la 
nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur de més 
llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del 
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla 
catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,  
 
ACORDA:  
 
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.  
 
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.  
 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i 
l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.  
 
Opcional: Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon funcionament del 
Correllengua 2015 al compte corrent següent: ES37.2100.4742.7902.0000.4867.  
 
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic 
cal@cal.cat”. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
PRIMER:    Aprovar en tots els aspectes la moció presentada pel grup municipal d’ERC.                                                  
 

L’Alcalde cedeix la paraula  a la sra. Mónica Amorés que llegeix la moció. 

El sr. Alcalde diu que no hi ha cap inconvenient en proposar una aportació econòmica  

però que caldrà fer les modificacions de crèdit corresponents i o, com informe la 

secretaria modificr les bases d’execució del pressupost  o  plantejar-la pel proper 

exercici. 
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Aprovat per MAJORIA de dotze vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU, d’ERC i 
PSC, i una abstenció del representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
8.- Moció del grup municipal d'ERC per arranjar la teulada del pavelló esportiu 
 
Per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya es presenta la moció que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Cinta Agné i Sabaté portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta per 
al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent: 
 
MOCIÓ PER ARRANJAR LA TEULADA DEL PAVELLÓ ESPORTIU  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Móra d’Ebre compta amb importants instal·lacions esportives que són diàriament utilitzades per 
esportistes, escolars, clubs esportius, etc., tant de la població com de la comarca i, a vegades, comarques 
veïnes. El continu ús de les instal·lacions genera un desgast, però també el pas del temps, que ha 
provocat que l’estructura del sostre del pavelló esportiu pateixi fugues d’aigua quan els aiguats són forts (i 
en la nostra conca Mediterrània acostumen a ser-ho sobretot a la tardor i a la primavera).  
 
El parquet amb el què compta la instal·lació esportiva que ens ocupa és d’una elevada qualitat, però 
l’aigua que periòdicament hi cau quan plou ha degradat l’estructura en alguns punts fent-ne obligada la 
substitució i, malauradament, el nou parquet no és de la mateixa alta qualitat. 
 
Les entitats esportives, que usen les instal·lacions, mostren la preocupació per aquesta degradació de la 
superfície de joc que, si no es posa remei aviat, es farà malbé i acabarà sent irrecuperable. 
 
Vistos els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Fer una valoració de la degradació de l’estructura del sostre del pavelló. 
 
Segon.- Posar remei, quant abans millor, a la fuga constant d’aigua a l’interior de les instal·lacions en 
períodes de pluja. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a les entitats esportives que usen el pavello. 
 
Móra d’Ebre, 5 d’Agost 2015” 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
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PRIMER:    Aprovar en tots els aspectes la moció presentada pel grup municipal d’ERC.                                                  
 

El sr. Alex de la Guia llegueix la moció integrament.  

 

El sr. Alcalde  diu  que per part de l’equip de govern dona plenament suport a la moció 

però que cal  fer  aclariments, primer  que aquesta darrera legislatura s’han invertit a la 

teulada del pavelló al voltant dels 4.000 o casi 5.000 euros aproximadament intentat 

resoldre aquest tema; 2 que això ha estat insuficient perquè són problemes  estructural, 

de  construcció, i que malauradament no es va reclamar, i tercer que durant  3 anys 

consecutius s’han sol·licitat les corresponent ajudes a la Direcció General d’Esports de 

la Generalitat de Catalunya, , però que al ser la reparació una obra important no em 

tingut cap resultat, caldrà seguir insistint. 

 
Aprovat  per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
9.- Moció del grup municipal d'ERC de suport a la creació de la prestació 

"Garantia +55" proposada per UGT de Catalunya 
 
Per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya es presenta la moció que tot seguit es 
transcriu: 

 
“Cinta Agné i Sabaté portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta per 
al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>, PROPOSTA 
IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA 
 
Exposició de motius 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 55 
anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb garanties 
després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i 
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les 
polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l’atur 
de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc 
temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el 
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que 
tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de 
cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir 
dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat 
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de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de 
tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per 
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima 
de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per 
desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 
protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un 
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes 
assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de 
llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que són 
expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una 
pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats 
individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de persones 
que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix 
requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la 
quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de 
jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització 
mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que 
s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients 
reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros 
mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, 
entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   es prioritzin 
actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri 
unes pensions dignes. 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55>> 
i que significa: 
 
Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de 
desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació 
contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  
 
Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
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 el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que 
la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del 
càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 
 
Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea. 
 
Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i 
racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En 
conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les 
prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  
 
Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les majors 
de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 
 
Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb 
continguts reals. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya. 
 
Móra d’Ebre, 5 d’Agost 2015” 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
PRIMER:    Aprovar en tots els aspectes la moció presentada pel grup municipal d’ERC.                                                  
 

El portaveu sra. Cinta Agné la llegeix. 

 

El sr. Alacalde diu  que el SOC l’ha informat que te ajuts per aquest col·lectiu, però que 

a la Moció es troba a faltar  que caldria donar tramesa d’aquest acord al Govern de 

Madrid, ja que en temes de sou mínim interprofessional es l’únic competent. Per tant 

proposa incloure trametre l’acord al Ministeri de Treball 

 

La sra. Gurrera manifesta que  donarà  suport a esta moció, ja que el seu grup  n’ha 

presentat de semblants a altres Ajuntaments. 

 
Aprovat  per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
10.- Moció del grup municipal d'ERC, de col·locació definitiva de la placa al carrer 

Artur Blade Desumvila 
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Per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya es presenta la moció que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Cinta Agné i Sabaté portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta per 
al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent: 

 
MOCIÓ PER A COL·LOCAR DEFINITIVAMENT LA PLACA AL CARRER ARTUR 
BLADÉ I DESUMVILA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Artur Bladé i Desumvila va conrear la narrativa i l’assaig i va fer incursions en la poesia i el periodisme. 
Personalitat autodidacta de les nostres lletres, republicà i catalanista, es va exiliar al final de la guerra civil 
a França (1939-1942) i a Mèxic (1942-1961), on va elaborar literàriament els records de la guerra i de 
l’exili (recentment s’ha publicat “De França a Mèxic, dietari de viatge”), les converses mantingudes amb 
Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili i Francesc Pujols, així com la vida al seu poble i la comarca natals, 
la Ribera d’Ebre; tot això va formar un tríptic literari, històric i sentimental d’una quinzena de llibres que ja 
són tota una referència en el memorialisme català del segle xx, al costat de les grans obres de Pla, Gaziel 
o Sagarra.  
 
Les seves obres foren premiades en els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a l’exili durant una 
colla d’anys. Entre altres, ha rebut els reconeixements següents: Concepció Rabell, a l’Havana i a 
Mendoza; Premi de Cultura Catalana, a París; Premi del Centenari del Mestre Fabra, a Zuric; Premi Copa 
Artística, a Buenos Aires; Premi Rovira i Virgili d’Òmnium Cultural, i Premi Joventut, de reportatges, a 
Tortosa. D’altra banda, Artur Bladé fou president d'honor del Premi d'Assaig del CERE des de la seva 
fundació (1983), fins al dia del seu decés, membre del Patronat de l’Institut d’Estudis Tarraconenses i soci 
d’honor d’Òmnium Cultural de Tarragona, així com fill il·lustre d’aquesta ciutat. La Generalitat de 
Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi per recompensar-li la seva obra literària i patriòtica. A més a 
més, el CERE creà el premi d’assaig biennal que porta el seu nom, la vila de Flix donà el nom d’Artur 
Bladé i Desumvila a la biblioteca municipal, Benissanet a un centre cultural, seu de l’Associació Cultural 
Artur Bladé i Desumvila, que es creà el 2003 al poble natal de l’escriptor i que cada any celebra una 
jornada cultural amb el seu nom, i Móra d’Ebre ha donat el seu nom a un carrer de la vila. Altres entitats 
riberenques, com són el CERE i La Riuada, també li han dedicat diversos actes d’homenatge i 
publicacions. 
 
El consistori va atorgar-li el nom d’un carrer situat a la part sud del poble, tocant a la carretera de 
Benissanet, donat que aquest és l’origen de tan insigne escriptor. La placa no fou mai instal·lada en el 
carrer que li pertoca, però consta que va ser encarregada i lliurada a l’Ajuntament. 
 
Vistos els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Col·locar la placa al C. Artur Bladé i Desumvila de la població aprofitant que enguany (2015), és 
el vintè aniversari de la seua mort. 
 
Segon.- Aprofitar l’avinentesa per retre-li merescut homenatge. 
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Móra d’Ebre, 5 d’Agost 2015” 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 17 d’agost de 2015,  
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent,  
 
PRIMER:    Aprovar en tots els aspectes la moció presentada pel grup municipal d’ERC.                                                  
 

L’Alcalde pren la paraula i diu que s’ha investigat i resulta que  la placa va ser lliurada a 

l’ajuntament però  no hi és malgrat l’intensa recerca que s’ha dut a terme., però que 

estem d’acord en fent una i també en  fer-li un merescut homenatge,  aprofitant la 

col·locació de la mateixa. 

 
Aprovat  per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal,  
                                                             ----------------  
 
11.- Informació de l'alcaldia 
 

Que tant bon punt s’acabi la temporada d’estiu i al tancament  de les piscinas, 

s’iniciaran les obres de remodelació de les piscines d’estiu amb una inversió de voltant  

de mig  milió d’euros que signifiquen la renovació total de tots els basos existents a la 

piscina actual a més de les instal·lacions de vestuaris i de més, al sentit de que quedi 

tota la instal·lació nova. S’optarà finalment per la opció de la piscina tipus platja i 

d’adaptar-la a 1a la normativa actual. Hi hauran tres piscines però amb una disposició 

diferent de la actual que optimitza l’espai d’una altra manera. En tot cas,  ja vaig 

esmentar també a la comissió informativa que ja tenim els renders de les imatges en tres 

dimensions de com queda la reforma, per tant en qualsevol dia d’aquests faríem una 

reunió de caps de grup en com a mínim per a poder exposar els grups tal i com queda, i 

en breus també posarem els renders a l’entrada del poliesportiu para que tothom pugui 

veure quina es l’obra i com quedarà. Des de un punt de vista d’urbanisme l’arquitecte 

que a dut la redacció del projecte doncs ella sempre ens ho explica així i fa un especial 

incís en aquest tema, ha intentat d’alguna manera evocar o simular d’alguna manera la 

piscina ja que Móra d’Ebre esta al costat del Ebre i porta el seu nom també, doncs 

evocar una mica el que seria el riu, per tant, estem parlant en una posició que les tres 

piscines en línea una al costat de l’altra que el que intenten es fer veure el que seria la 

llera del riu i poder veure això... Hi ha un seguit d’elements que aporten també aquesta 

sensació per que alhora són elements d’esbarjo per la canalla i tot aquest tema per 

simular les canyes, les pedres... tot aquest tipus de qüestions. No son canyes ni pedres 

eh, ja veureu quan estigui el render plantejat. Jo us he de dir que com a equip ens sentim 

satisfets, i pensem que quedarà una cosa prou eixerida.  

 

Que les obres de remodelació del col·legi Lluís Vinyes segons informe del director 

general de centres a la pàgina web de la Generalitat ja hi consta la licitació de la 
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redacció del projecte de la segona fase del col·legi Lluís Vinyes per un import de 93000 

euros; seria  bo, que  aquest curs escolar es  redactés el projecte, tenir-lo aprovat i 

poder-lo licitar  quan comencin les vacances i  iniciar les obres de la segona fase. 

Aquest és el calendari que ens plantegem i que intentarem d’alguna manera que la 

Generalitat compleixi, tot i que no sabem si té el mateix calendari però en tot cas, ho 

intentarem.  

 

Que les obres que es van iniciar  fa un parell de mesos al carrer Passeig de l’Ebre, estan 

pràcticament enllestides i crec que es van acabar de remodelar uns detalls dels acabats 

de la fusta, d’un problema que hi havia a la barana que no havia quedat prou recta i que 

ja està corregit, s’han col·locat  els bancs, falten les papereres que em penso que ja estan 

a punt de arribar o que potser ja han arribat avui i les col·locaran. La previsió en tot cas 

és que l’obra quedi acabada, i dic acabada entres cometes, per aquesta setmana i per 

tant, que poguéssim aquest mateix cap de setmana obrir el carrer al transit ja, Dir-vos 

també que la gestió de l’obra ha estat  molt acurada per part dels serveis tècnics de 

l’ajuntament, en la qual cosa hem aconseguit estalviar diners, i destinar l’estalvi,  de 

comú acord en l’empresa a uniformar tota la barana preservant el pilar que hi ha on 

s’acaba la nova; que a més és un pilar que porta un pilar interior més vell i  que te un 

forat de bala i  s’ha acordat integrar-lo i mantenir-lo al   mateix indret on estava situat 

ara amb una petita llegenda davall que explicarà el fet ; aquesta actuació es dura a terme 

després de les Festes Majors perquè ara no hi ha temps material. Aquesta modificació es 

podrà finançar  pel que em pogut estalviar en l’obra, i per tant, l’ajuntament hi haurà 

aportat molt pocs diners per acabar de deixar tota la barana. Al final, també us he de dir, 

que malauradament sabeu que al final de la plaça que toca aquí a casa” Flores” hi ha un 

petit reclau la intenció inicial  era cobrir-lo i intergrar-lo a la  plaça, i marcar ja la 

sortida del que hauria de ser en un futur la passarel·la que aniria  pel molí de Borràs, 

però que aquesta actuació  no ens entra dins d’aquest pressupost, per tant, no ho podrem 

fer ara. Lo que farem serà deixar la barana feta tota igual per a que es vegi uniforme i 

quan puguem doncs ja cometrem aquesta situació.  

 

Informar també  que una funcionaria de l’ajuntament per qüestions de salut d’un 

familiar ha demanat una excedència  i per cobrir el seu lloc s’ha  contractat en caràcter 

d’urgència a una persona. S’ha fet una petita redistribució interna atès que aquesta 

persona tenia unes responsabilitats especials en el sentit que manejava les dades de 

caràcter especial i de protecció especial, com les que figuren al  padró d’habitants ,  cens 

electoral i altres coses.  

 

Dit això, tal i com també que em entrat en negociació amb una empresa del sector dels 

pàrquings públics, una empresa important, solvent, que ha mostrat interès en la 

possibilitat de participar i entrar a formar part del projecte del “barranc de les moreres”, 

caldrà que facin un estudi econòmic de quina és la viabilitat d’aquest projecte i veure si 

finalment hi ha possibilitats de tirar aquest projecte endavant 
---------------- 
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12.- Precs i preguntes 
 

La sra. Cinta Agné, demana quina es  la data de tancament de les piscines?  

 

La regidora sra. Maria Pérez respon Com sempre, es tanca abans de l’11 de setembre, 

que el contracte amb l’empresa de socorristes finalitzava  el dia 31 d’agost però 

prorrogable al 7 de setembre. Que si en aquest cas després fes molta calor , es podria 

estudiar  prorrogar-ho  fins abans del 11 de setembre, però que això sempre ha de 

dependre de la climatologia. 

 
La sra. Cinta Agné pregunta que ens han fet arribar i  és en relació  al mobiliari de 

terrasses,  voldríem saber quins requisits bàsics es demanen pel que fa la instal·lació de 

tendals a les terrasses ja que la normativa no es clara. 

 

- El sr. Alcalde diu que  quan algú sol·licita una terrassa, se li demana que plantegi com 

i de quina manera la vol, i se li diu si s’ajusta o no a la normativa o les modificacions 

que ha de fer; per evitar qüestions, però,  però s’ha demanat  als serveis tècnics de 

l’ajuntament un estudi de totes les terrasses de la població i puntualment sobre el 

compliment estricte de la normativa. Un informe que segons tinc entès ens han 

d’entregar aviat;  en funció de quines siguin les conclusions d’aquest informe 

possiblement plantejar-nos alguna modificació d’aquesta normativa El que passa és que 

també hi ha altres qüestions, com ara per exemple el mobiliari de les terrasses,a  la 

mateixa normativa havia una exposició transitòria que donava crec que eren dos anys 

per adaptar el mobiliari a la uniformitat, però que com sigui que es un tema que 

repercuteix en la economia dels propietaris, caldrà prendre la decisió en conjunt que 

s’haurà de consensuar i estudiar  Possiblement jo això o porti aquí al Ple i decidirem 

tots plegats que fem, per que clar... Jo entenc que és un punt de vista d’imatge, és 

important mantenir una estètica més o menys comuna. A partir d’aquí, quan tinguéssim 

aquest anàlisi tècnic per poder decidir. 

 

La sra. Cinta Agné   demana quins són los criteris a l’hora de contractar un treballador i 

si es publica l’oferta.L’Alcalde respon que es tria  a una persona de la borsa de treball 

de l’ajuntament i que està oberta a tothom i penjada a la  web ;  quan es  te una 

necessitat puntual, com va ser el cas de la substitució de la funcionaria en excedència  

s’escull de  la borsa de treball., ja aquesta es la seva finalitat.que en aquests cas va ser   

una contractació per urgència i que ja es decidirà com es gestiona aquesta plaça,depèn, a 

lo millor  de la reorganització  del departament.  

 

La sra. Dolos Gurrera  pregunta sobre el bar del poliesportiu que em vist que s’està 

traient... estan desmuntant una mica la terrassa i si tancava, no tancava... com esta el 

tema?   
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No es te cap tipus de notícia de que hi hagi cap tancament;  jo he parlat amb els 

propietaris, no m’ho han dit res al respecte. El que si que és cert, és que han retirar el 

entaulat que tenien a la terrassa perquè es propietat seva, no forma part ni de la 

concessió, ni forma part del poliesportiu, és una cosa que ells van demanar permís per 

col·locar, i per tant hi tenen tot el dret del món en posar-la o treure-la El que cal 

remarcar es que fins fa  dos setmanes o tres, el deute acumulat amb l’adjudicatari 

d’aquest contracte era important,per això el consell d’administració de la societat 

esportiva municipal va prendre l’acord de nomenar advocat per incoar un possible 

desnonament . A partir d’aquí la societat es posa al corrent de pagament dels deutes; 

caldrà veure quina és la disposició del propietari, el que es evident és que hi ha una 

concessió de 20 anys, dels quals se’n han consumit 6, per tant, vol dir que en queden 14.  

Cal que compleixin el contracte i cal vetllar, com ho fem pel compliment d’aquestes 

contracte. De fet, la policia local  va de forma més o menys periòdica a comprovar les 

hores d’obertura i tancament, aixecant les actes corresponents. Ells estan estudiant si 

s’ho volen quedar o no s’ho volen quedar. Cas de voler desistir, han manifestat que  

estan disposats a quedar-se fins la nova adjudicació  

 

Però en relació al Poliesportiu   hi ha altres qüestions que no em d’oblidar i es que es va 

fer un concurs al seu moment i es va adjudicar a una Societat  que tenia que complir un 

contracte, que finalment no el va complir ja que  havia de fer  unes obres al seu càrrec i 

finalment va ser l’ajuntament que va tenir que concertar un crèdit de 200.000 euros per 

a pagar-les; fins i tot, hi ha factures de subministres als arxius de l’Ajuntament. Tot 

això, és una situació que quan arribi el seu moment s’haurà de posar damunt de la taula, 

i aquí les responsabilitats aniran per tothom, pel propi adjudicatari si no compleix el 

contracte, i per aquells que no van reclamar el que tocava per que estem parlant de 

200.000 euros   

 

Per últim  desitjar-vos doncs que tinguem la millor festa major possible i deixem de 

banda tots els mal de caps. 
*************** 

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


