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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      9 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   28 de Desembre de 2015 
Horari:   07:59 
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 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Informació resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió 
3.- Aprovació de l'expedient 06/15, de modificació de crèdit 
4.- Aprovació de l'expedient de pressupost general de la Corporació i plantilla orgànica, exercici 2016 
5.- Aprovació d'impresos i models normalitzats de l'ajuntament 
6.- Expedient de renumeració del carrer Barcelona 
7.- Projectes de desenvolupament Ordre Ministerial IET/458/2015, ENRESA 
8.- Mocions 
9.- Informació alcaldia 
10.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 7/2015, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 18 de novembre de 2015,  
 
La senyora Cinta Agné pren la paraula i aclareix el que el senyor Sixte Melchor els hi va 
preguntar al anterior ple: si havien quantificat la rebaixa del IBI, i ells no o van poder quantificar 
per que l’ajuntament no disposa de cap registre sobre el edificis eficients.  
 
Aprovat per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
2.- Informació resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió: 
 

20150112 07/12/15 Incoació expedient pressupost 2016 

20150111 01/12/15 Incoació expedient de suplement de crèdit 

20150110 01/02/15 Contractació personal brigada d'obres 

20150109 24/11/15 Finalització contracte personal labora MSP. 

20150108 24/11/15 
Incoació expedient de protecció de la legalitat urbanística Passeig de 
la Ràdio, núm. 37 

20150107 23/11/15 Delegació alcaldia 

20150106 20/11/15 Bestreta treballador municipal PGP 

20150105 18/11/15 Convocatòria PL 

20150104 12/11/15 Convocatòria CI 

20150103 30/10/15 Cost efectiu dels serveis públics 2014 

20150102 26/10/15 Baixa d'ofici padró municipal 

20150101 26/10/15 Reconeixement serveis prestats. 

20150100 21/10/15 Aprovació expedient 05/15 de modificació de crèdit. 

20150099 16/10/15 Incoació expedient 05/15, modificació de crèdit 

20150098 16/10/15 Atorgament bestreta treballador municipal, 

20150097 05/10/15 Contractació personal vigilants/guia 

20150096 05/10/15 Pròrroga contracte treball MVB 

20150095 05/10/15 Convocatòria PL 

20150094 30/09/15 Prorroga contracte treball RMS 

20150093 30/09/15 Convocatòria CI 

20150092 29/09/15 Pròrroga contracte treball ISG 

20150091 29/09/15 Pròrroga contracte treball OSR 

20150090 29/09/15 Pròrroga contracte treball SVM 
 

                                                             ----------------  
 
3.- Aprovació de l'expedient 06/15, de modificació de crèdit 
 
1.- ANTECEDENTS 
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1.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20150111 de data 1 de desembre de 2015 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit.  
 
1.2. Com sigui 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 segons el Decret de l’Alcaldia 
núm. 20150111 de data 1 de desembre de 2015, es manifesten com necessàries i que no es poden 
demorar.  
 
1.3. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de 
modificar i ha justificat l’existència de despeses. Així mateix, ha justificat que el finançament a través de 
les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent 
no perjudiquen el funcionament normal dels serveis. 
 
1.4. Tot seguit s’exposa de forma gràfica la modificació de crèdit proposada diferenciant les aplicacions 
pressupostàries de despeses que seran objecte de suplement, amb el seu corresponent finançament a 
través de baixes de crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses. 
 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

6 1532 20300 LLOGUER MAQUINARIA OBRES 2.200,00 1.000,00 3.200,00 
5 920 20300 LLOGUER FOTOCOPIADORA 4.000,00 600,00 4.600,00 

24 338 20500 LLOGUER MATERIAL FESTES 8.000,00 5.000,00 13.000,00 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 41.000,00 18.000,00 59.000,00 

9 171 21000 
MANTENIMENT PARCS I JARDINS 
(PRODUCTES) 13.500,00 5.800,00 19.300,00 

23 330 21200 
MANTENIMENT EDIFICIS 
CULTURALS 7.000,00 11.000,00 18.000,00 

6 1532 21300 
MANTENIMENT TRACTOR, 
MAQUINARIA, EINES 18.000,00 10.500,00 28.500,00 

24 338 21300 
MANTENIMENT ARRANJAMENT 
FESTES 4.700,00 2.500,00 7.200,00 

6 1532 21400 
MANTENIMENT VEHICLES 
BRIGADA 8.000,00 5.000,00 13.000,00 

13 133 21900 
MANTENIMENT SENYALS 
POBLACIÓ 7.000,00 1.700,00 8.700,00 

21 1621 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 8.000,00 18.000,00 26.000,00 
26 130 21900 MANTENIMENT ALTAVEUS 200,00 1.200,00 1.400,00 

5 920 22000 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT 6.500,00 600,00 7.100,00 
5 920 22002 MATERIAL INFORMATIC NO 4.000,00 1.000,00 5.000,00 
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INVENTARIABLE 

18 323 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA 
BRESSOL 1.500,00 700,00 2.200,00 

22 330 22100 
ENERGIA ELECTRICA LLAR 
JUBILATS 3.500,00 1.000,00 4.500,00 

23 330 22100 
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS 
CULTURALS 35.000,00 7.000,00 42.000,00 

16 920 22100 
ENERGIA ELECTRICA 
AJUNTAMENT 17.000,00 2.000,00 19.000,00 

6 1532 22103 
COMBUSTIBLE VEHICLES 
MAQUINARIA I BRIGADA 16.000,00 1.000,00 17.000,00 

6 1532 22104 VESTUARI BRIGADA 2.500,00 2.000,00 4.500,00 
16 920 22110 PRODUCTES NETEJA 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

6 1532 22199 EINES BRIGADA OBRES 7.000,00 4.000,00 11.000,00 
5 920 22199 MATERIAL (CARPES) 10.000,00 2.800,00 12.800,00 
2 920 22200 TELÈFON 16.000,00 8.000,00 24.000,00 
5 920 22201 CORREUS 9.000,00 1.148,71 10.148,51 

10 161 22501 
AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
(ITS) 12.000,00 7.000,00 19.000,00 

24 338 22602 PUBLICITAT FESTES 27.000,00 25.000,00 52.000,00 
28 920 22602 PUBLICITAT SERVEIS GENERALS 15.000,00 6.000,00 21.000,00 

25 330 22699 
CASAL JOVE I PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 2.500,00 2.300,00 4.800,00 

24 338 22699 FESTA MAJOR 75.000,00 10.000,00 85.000,00 

27 338 22699 
ALTRES FESTES (St. Antoni / St. 
Jeroni) 16.000,00 2.500,00 18.500,00 

2 931 22708 
SERV. RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ I 
VARIS 58.000,00 10.000,00 68.000,00 

13 133 22799 SERVEI GRUA 3.000,00 1.600,00 4.600,00 

20 1621 22799 
TREBALLS RECOLLIDA RUNES 
(CRISPI) 10.000,00 3.000,00 13.000,00 

21 1621 22799 TREBALLS RECOLLIDA BROSSA 270.000,00 2.200,00 272.200,00 
21 163 22799 TREBALLS NETEJA SOLARS 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
21 1721 22799 CAMPANYA MEDI AMBIENT 1.000,00 3.000,00 4.000,00 

9 171 22799 
MANT. PARCS I JARDINS 
(TREBALLS) 13.000,00 32.000,00 45.000,00 

2 920 22799 MANTENIMENT EXTINTORS 12.000,00 3.000,00 15.000,00 
4 920 22799 PROJECTE SEGURATAT-HIGIENE 2.500,00 1.000,00 3.500,00 

4 1532 23020 
DIETES BRIGADA OBRES I 
ELECTRICISTES 21.000,00 15.000,00 36.000,00 

17 340 44900 SUBVENCIÓ SEME 50.000,00 8.000,00 58.000,00 

22 231 46500 
CONVENI CONSELL ASSISTENT 
SOCIAL 42.000,00 8.900,00 50.900,00 

2 130 46600 QUOTA AMAC 15.000,00 8.900,00 23.900,00 
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22 231 48000 DONACIÓ AFANOC 495,00 100,00 595,00 
18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 15.000,00 3.100,00 18.100,00 

6 1532 60900 OBERTURA C/ PAU CASALS 26.942,65 800,00 27.742,65 
15 4312 60900 CONDICIONAMENT ZONA MERCAT 102.901,56 8.700,00 111.601,56 

5 920 62600 EQUIPS INFORMÀTICS 3.000,00 700,00 3.700,00 

2 011 91302 
AMORITZACIÓ CAIXA TARRAGONA 
1.327 60.500,00 5.650,00 66.150,00 

2 011 91303 
AMORTITZACIÓ C. TARRAGONA 
1.229 56.000,00 5.260,00 61.260,00 

2 011 91306 AMORTITZACIÓ C. MADRID 500  25.000,00 3.150,00 28.150,00 
2 011 91307 AMORTITZACIÓ BSCH 646 27.500,00 2.800,00 30.300,00 
2 011 91310 AMORTITZACIÓ BANKIA 200.000 17.900,00 2.650,00 20.550,00 
2 011 91312 AMORTITZACIÓ CREDIT OLIMPIC 56.700,00 1.825,00 58.525,00 

       
   TOTAL AUGMENT  299.683,71  

 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Disminució Total 

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 158.412,52 20.335,00 138.077,52 
18 320 45000 CONVENI UNED 37.000,00 25.000,00 12.000,00 
20 334 48900 PREMI J. BARDAJI 3.000,00 3.000,00 0,00 

1 1532 61900 PASSEIG DE L’EBRE 242.210,71 23.143,21 219.067,50 
19 342 61900 OBRES PISCINES DESCOBERTES 529.851,33 228.205,50 301.645,83 

       
   TOTAL DISMINUCIÓ  299.683,71  

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

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

4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, 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 22 de desembre de 2015,  
 
El plenari de la Corporació per MAJORIA de onze vots a favor dels representants dels grups municipals 
de CIU, PP i ERC i dues abstencions dels representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres 
que integren el seu nombre legal, 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 06/2015 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Augment Total 

6 1532 20300 LLOGUER MAQUINARIA OBRES 2.200,00 1.000,00 3.200,00 
5 920 20300 LLOGUER FOTOCOPIADORA 4.000,00 600,00 4.600,00 

24 338 20500 LLOGUER MATERIAL FESTES 8.000,00 5.000,00 13.000,00 
6 1532 21000 MANTENIMENT CARRERS 41.000,00 18.000,00 59.000,00 

9 171 21000 
MANTENIMENT PARCS I JARDINS 
(PRODUCTES) 13.500,00 5.800,00 19.300,00 

23 330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 7.000,00 11.000,00 18.000,00 
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CULTURALS 

6 1532 21300 
MANTENIMENT TRACTOR, 
MAQUINARIA, EINES 18.000,00 10.500,00 28.500,00 

24 338 21300 
MANTENIMENT ARRANJAMENT 
FESTES 4.700,00 2.500,00 7.200,00 

6 1532 21400 
MANTENIMENT VEHICLES 
BRIGADA 8.000,00 5.000,00 13.000,00 

13 133 21900 
MANTENIMENT SENYALS 
POBLACIÓ 7.000,00 1.700,00 8.700,00 

21 1621 21900 MANTENIMENT ESCOMBRERIES 8.000,00 18.000,00 26.000,00 
26 130 21900 MANTENIMENT ALTAVEUS 200,00 1.200,00 1.400,00 

5 920 22000 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT 6.500,00 600,00 7.100,00 

5 920 22002 
MATERIAL INFORMATIC NO 
INVENTARIABLE 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

18 323 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA 
BRESSOL 1.500,00 700,00 2.200,00 

22 330 22100 
ENERGIA ELECTRICA LLAR 
JUBILATS 3.500,00 1.000,00 4.500,00 

23 330 22100 
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS 
CULTURALS 35.000,00 7.000,00 42.000,00 

16 920 22100 
ENERGIA ELECTRICA 
AJUNTAMENT 17.000,00 2.000,00 19.000,00 

6 1532 22103 
COMBUSTIBLE VEHICLES 
MAQUINARIA I BRIGADA 16.000,00 1.000,00 17.000,00 

6 1532 22104 VESTUARI BRIGADA 2.500,00 2.000,00 4.500,00 
16 920 22110 PRODUCTES NETEJA 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

6 1532 22199 EINES BRIGADA OBRES 7.000,00 4.000,00 11.000,00 
5 920 22199 MATERIAL (CARPES) 10.000,00 2.800,00 12.800,00 
2 920 22200 TELÈFON 16.000,00 8.000,00 24.000,00 
5 920 22201 CORREUS 9.000,00 1.148,71 10.148,51 

10 161 22501 
AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA 
(ITS) 12.000,00 7.000,00 19.000,00 

24 338 22602 PUBLICITAT FESTES 27.000,00 25.000,00 52.000,00 
28 920 22602 PUBLICITAT SERVEIS GENERALS 15.000,00 6.000,00 21.000,00 

25 330 22699 
CASAL JOVE I PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 2.500,00 2.300,00 4.800,00 

24 338 22699 FESTA MAJOR 75.000,00 10.000,00 85.000,00 

27 338 22699 
ALTRES FESTES (St. Antoni / St. 
Jeroni) 16.000,00 2.500,00 18.500,00 

2 931 22708 
SERV. RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ I 
VARIS 58.000,00 10.000,00 68.000,00 

13 133 22799 SERVEI GRUA 3.000,00 1.600,00 4.600,00 

20 1621 22799 
TREBALLS RECOLLIDA RUNES 
(CRISPI) 10.000,00 3.000,00 13.000,00 
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21 1621 22799 TREBALLS RECOLLIDA BROSSA 270.000,00 2.200,00 272.200,00 
21 163 22799 TREBALLS NETEJA SOLARS 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
21 1721 22799 CAMPANYA MEDI AMBIENT 1.000,00 3.000,00 4.000,00 

9 171 22799 
MANT. PARCS I JARDINS 
(TREBALLS) 13.000,00 32.000,00 45.000,00 

2 920 22799 MANTENIMENT EXTINTORS 12.000,00 3.000,00 15.000,00 
4 920 22799 PROJECTE SEGURATAT-HIGIENE 2.500,00 1.000,00 3.500,00 

4 1532 23020 
DIETES BRIGADA OBRES I 
ELECTRICISTES 21.000,00 15.000,00 36.000,00 

17 340 44900 SUBVENCIÓ SEME 50.000,00 8.000,00 58.000,00 

22 231 46500 
CONVENI CONSELL ASSISTENT 
SOCIAL 42.000,00 8.900,00 50.900,00 

2 130 46600 QUOTA AMAC 15.000,00 8.900,00 23.900,00 
22 231 48000 DONACIÓ AFANOC 495,00 100,00 595,00 
18 323 48900 SUBVENCIÓ LLIBRES POBLACIÓ 15.000,00 3.100,00 18.100,00 

6 1532 60900 OBERTURA C/ PAU CASALS 26.942,65 800,00 27.742,65 
15 4312 60900 CONDICIONAMENT ZONA MERCAT 102.901,56 8.700,00 111.601,56 

5 920 62600 EQUIPS INFORMÀTICS 3.000,00 700,00 3.700,00 

2 011 91302 
AMORITZACIÓ CAIXA TARRAGONA 
1.327 60.500,00 5.650,00 66.150,00 

2 011 91303 
AMORTITZACIÓ C. TARRAGONA 
1.229 56.000,00 5.260,00 61.260,00 

2 011 91306 AMORTITZACIÓ C. MADRID 500  25.000,00 3.150,00 28.150,00 
2 011 91307 AMORTITZACIÓ BSCH 646 27.500,00 2.800,00 30.300,00 
2 011 91310 AMORTITZACIÓ BANKIA 200.000 17.900,00 2.650,00 20.550,00 
2 011 91312 AMORTITZACIÓ CREDIT OLIMPIC 56.700,00 1.825,00 58.525,00 

       
   TOTAL AUGMENT  299.683,71  

 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 
 Org. Prog.  Econ.  Descripció Pressupost Disminució Total 

2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 158.412,52 20.335,00 138.077,52 
18 320 45000 CONVENI UNED 37.000,00 25.000,00 12.000,00 
20 334 48900 PREMI J. BARDAJI 3.000,00 3.000,00 0,00 

1 1532 61900 PASSEIG DE L’EBRE 242.210,71 23.143,21 219.067,50 
19 342 61900 OBRES PISCINES DESCOBERTES 529.851,33 228.205,50 301.645,83 

       
   TOTAL DISMINUCIÓ  299.683,71  
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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. 
                                                             ----------------  
 
4.- Aprovació de l'expedient de pressupost general de la Corporació i plantilla 
orgànica, exercici 2016 
 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2016. 
 
La Secretària-interventora accidental de l’Ajuntament, ha emès els informes prescriptius que figuren a 
l’expedient.  
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladores de les hisendes locals.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
-L’article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i 
contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases 
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense 
dèficit inicial. 
 
-L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
-L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del pressupost. 
-L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del pressupost. 
 
-Pels ajuntaments que tinguin pla d’ajust: 
 
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, disposa que les entitats locals que 
no comptin en el seu pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de l’import de les seves 
despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el seu pla d’ajust. 
 
-Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
-Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
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-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària. 
 
-Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 
 
-Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per corporacions locals, 
3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
-Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-2013), que 
aprova el SEC 2010. 
 
-Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
-Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
-Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
-Com sigui que la composició del Ple i de la Junta General de la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL i Móra 
d’Ebre Bus, SL és idèntica, aquesta sessió es constitueix també com a Junta General d’Accionistes tal 
com està previst als Estatuts. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 22 de desembre de 2015,  
 
El plenari de la Corporació per MAJORIA de onze vots a favor dels representants dels grups municipals 
de CIU, PP i ERC i dues abstencions dels representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres 
que integren el seu nombre legal, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2016, format pel de l’Ajuntament, el 
de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i el de les dues societats mercantil de capital íntegrament 
municipal, Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU i Móra d’Ebre Bus, SLU, d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual resumit per capítols 
i  per  a  cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 
 
EXERCICI 
2016       
       
Despeses:       

  Ajuntament Escola 
Móra d'Ebre Bus, 

SL SEME, SL Ajustaments General 
Capítol 1 1.993.917,92 207.582,35 113.056,00 55.287,00   2.369.843,27 
Capítol 2 2.036.924,45 46.139,29 47.140,00 48.445,00   2.178.648,74 
Capítol 3 162.700,00 550,00 4.500,00 50,00   167.800,00 
Capítol 4 427.425,00 531,00 0,00 0,00 -177.000,00  250.956,00 
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 Capítol 5 26.351,20 1.313,11 824,00 683,91   29.172,22 
Capítol 6 604.272,96 7.820,10 0,00 33.000,00   645.093,06 
Capítol 7 45.000,00 0,00 0,00 0,00 -33.000,00 12.000,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Capítol 9 494.600,00 5,00 12.500,00 0,00   507.105,00 

            
Total 
Pressupost 5.791.191,53 263.940,85 178.020,00 137.465,91  6.160.618,29 
 
       
Ingressos:       

  Ajuntament Escola 
Móra d'Ebre Bus, 

SL SEME, SL Ajustaments General 
Capítol 1 2.235.954,50 0,00 0,00 0,00   2.235.954,50 
Capítol 2 309.980,00 0,00 0,00 0,00   309.980,00 
Capítol 3 1.052.366,00 142.449,80 125.010,00 41.205,91   1.361.031,71 
Capítol 4 1.848.996,58 121.481,05 53.000,00 50.000,00 -177.000,00  1.896.477,63 
Capítol 5 33.750,00 0,00 10,00 13.260,00   47.020,00 
Capítol 6 45.000,00 0,00 0,00 0,00   45.000,00 
Capítol 7 265.144,45 5,00 0,00 33.000,00 -33.000,00 265.149,45 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Capítol 9 0,00 5,00 0,00 0,00   5,00 

          
Total 
Pressupost 5.791.191,53 263.940,85 178.020,00 137.465,91  6.160.618,29 

 
 
SEGON.- Com sigui que el Ple es constitueix també com a Junta General, s’aproven els estats de 
previsió d’ingressos i despeses de la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU i Móra d’Ebre Bus SLU. 
 
TERCER.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera 
consolidada per import de 6.380.083,10€  d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció sobre 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deutes públic i regla de la despesa.   
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A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT

Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost

Despesa no 

financera

Capítol 1 2.369.843,27

Capítol 2  2.178.648,74

Capítol 3 167.800,00

Capítol 4 250.956,00

Capítol 5 29.172,22

Capítol 6 645.093,06

Capítol 7 12.000,00

Despesa no financera 5.653.513,29

Regla despesa liquidació 2015 5.227.617,78

Regla despesa pressupost 2016 4.340.799,11

marge compliment regla de la despesa 886.818,67

marge compliment estabilitat 726.569,81

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 

finançament 726.569,81

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 6.380.083,10  
 
QUART.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la plantilla de personal de la corporació en el sentit que figuren a l’annex, amb efectes 
des de l’1 de gener de 2016, així com la relació de llocs de treball. 
 
SISÈ.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats 
podran presentar-hi reclamacions. 
 
SETÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix.  
 
El senyor Joan Piñol destaca que les xifres macros del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 
2016 és de 5.791.000€ als quals s’ha d’afegir els organismes de l’Escola de Música, amb un 
pressupost de 264.000€, parlant en números redons; la Societat Móra d’Ebre Bus amb un 
pressupost de 178.000€; la Societat Esportiva Municipal té un pressupost de 137.400€. El que fa 
un consolidat total de 6.160.000, dels quals destacar que aproximadament 600.000 van destinats 
a inversions, concretament en el capítol de piscines descobertes, la coberta del pavelló esportiu, 
les obres de la esplanada del castell, la climatització de la planta superior de la Biblioteca, una 
nova unitat de vehicle policial, les pistes de petanca, manteniment del camp de futbol, la 
adquisició de dos desfibril·ladors nous i obres urgents que s’han de fer als pous. I pendents de la 
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segona fase del castell que estan subjectes al finançament que falta per aconseguir i també a la 
rehabilitació del Passeig del Pont que també esta subjecte a la licitació d’aquest servei.  
 
La senyora Cinta Agné pren la paraula i en primer lloc agraeix al equip de govern per incloure les 
propostes de ERC, per negociar-ho i aclarir els dubtes que tenien sobre altres propostes. Ja que 
són molt nous i havien moltes coses que no sabien i se’ls hi ha donat aquesta oportunitat. També 
per la incorporació d’alguns dels seus projectes electorals amb aquest pressupost del 2016,com 
l’ajut econòmic a les famílies monoparentals, la creació d’aval jove als estudiants que els hi 
permetrà fer el trajecte d’anada i tornada a l’estació Renfe de Móra la Nova per un preu de 10€ a 
l’any, incentivar els ajuts a les  famílies en dificultats ja sigui proporcionant beneficis des d’un 
impost a les escombraries o vals de descompte pel comerç local, també demanaven recuperar 
l’edifici del barranc de les moreres com a sala polivalent i també s’ha inclòs al pressupost la 
partida que va demanar ERC de una moció per fer l’arranjament a la teulada del Pavelló 
Municipal, i és per això que avui ERC votarà a favor dels pressupostos. 
 
La senyora Dolors Gurrera comenta que el PSC pensa que els pressupostos no són realistes en 
general per que al seu parer creuen que són massa optimistes, i que algunes despeses es 
podrien reduir. En concret tenint en compte la situació actual pensen que hauríen de ser més 
austers en algunes partides com per exemple en protocol i contactes en publicitat, i tenir en 
compte des d’un principi el que realment es gasta en partides que ja se saben que seran 
superiors al que esta pressupostat. Respecte al protocol només tenen les dades de Tortosa en el 
que el pressupost de protocol és de 27550€ amb 33864 habitants el que suposa per habitant 
0.82€, en canvi consideren que a Móra d’Ebre és molt elevat el pressupost del protocol de 3320€ 
en 5477 habitants correspon a 5.06€ per habitant. Després estan d’acord en la partida dels 
incentius industrials, que abans no s’havia contemplat i ara si. Esperen que aquets diners 
s’utilitzin per aquets incentius fent la publicitat adient que no passi que aquets diners passin a 
subvencionar partides deficitàries que s’utilitzin realment. Per això no votarem en contra i el 
nostre vot serà d’abstenció, ja que tot i no considerant-lo totalment ajustat a la realitat, agraïm 
l’esforç per contemplar algunes partides en benefici a les persones i la dinamització econòmica.  
 
El senyor Joan Piñol pren la paraula i primer comenta sobre el grup d’ERC agraint la seva 
decisió respecte al vot dels pressupostos i també l’esforç que han fet aportant propostes i 
negociant. Té que dir que és just i imprescindible que el equip de govern reconèixer l’esforç que 
ha fet el grup d’ERC per consensuar aquest pressupost. Creu que és bo i que qui guanya és 
Móra d’Ebre, i el que cal destacar és això. A mesura de que sapiguem i es pugui intentaran que 
aquesta línea col·laboradora es mantingui al llarg de legislatura.  
Quan  al grup PSC també agraeix  les consideracions que han fet al pressupost, malgrat la 
decisió d’abstenció;  saben perfectament la voluntat de l’equip de govern de recollir part de les 
propostes que va fer el PSC i haguessin desitjat un vot favorable però en tot cas respecten la 
decisió que han pres. Dit això lamenta que facin interpretacions sesgades de la realitat quan fan 
referència a la partida del protocol, li sembla injust que quan fan referència al protocol de Móra 
d’Ebre sumin totes les partides de protocol de totes les àrees i que després ho acompanyin amb 
un pressupost de l’Ajuntament de Tortosa en el qual sol hi ha el pressupost de protocol estricte 



 
 

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 

14

de l’alcaldia, crec que això és injust i que ells ho saben. La senyora Montse Latorre explica que 
no sap si ho tenen malentès però lo que és la partida de protocols es una, i la de locomoció es 
un altra i per tant diferent. 
 
El senyor Sixte Melchor pren la paraula i agraeix als d’ERC les aportacions fetes i l’empatia en 
que han rebut les explicacions. D’altra banda comenta que li agraden les coses ben clares i 
demana que li diguin els imports dels protocols de l’ajuntament de Tortosa detallat per saber 
quina és la partida que comenten, per que li preocuparia que ells anessin tant desfasats en 
comparació. Es dirigeix a la senyora Dolors Gurrera i  li demana que sigui clara i que els 
números han de estar ben estudiats, i que no passi com quan demanen rebaixes de l’IBI sense 
tenir estudiats les repercussions ni quantificats els imports, per tant demana que li diguin el 
import exacte de protocol de l’ajuntament de Tortosa i de tot el consolidat, ja que l’ajuntament de 
Tortosa té varies empreses i voldria saber a que fa referència el import que han dit abans;  si 
s’ha de comparar, cal fer-ho en les mateixes magnituds i sempre tenint en compte que un 
pressupost és una declaració d’intencions .La senyora Móntserrat Latorre respon al motiu de  no 
fer  proposta als  pressupostos va ser degut a un malentès ja que creien que es tractaria 
d’ordenances,  i en relació al pressupost de Tortosa diu  que la  respondran al següent ple.El sr. 
Melchor, respon que l’escrit del PSC es anterior, i no li val l’argumen; en tot cas continua dient  
que si tenen qualsevol dubte l’intentarà aclarir-loi que  des de sempre intente fer pressupostos 
que serveixin de guia per tot l’any no per per inflar-los, en el seu dia  va  advertir que farien 
modificacions de crèdit.  
                                                             ----------------  
 
5.- Aprovació d'impresos i models normalitzats de l'ajuntament 
 
1. ANTECEDENTS 
 
És potestat de l’administració dins de la seva capacitat organitzativa i administrativa la necessitat de 
posar a l’abast els models d’impresos adients per tal de facilitar les tramitacions administratives. 
 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, s’ha posat de manifest que cada vegada més la tramitació electrònica és la més utilitzada pels 
ciutadans,  per la qual cosa aquest ajuntament creu adient engegar un projecte per tal de normalitzar els 
diferents impresos que s’utilitzen en els diversos serveis municipals. 
 
S’ha cregut oportú iniciar aquest projecte amb els impresos del departament d’urbanisme, donat que en 
els darrers anys s’ha publicat un elevadíssim nombre de textos legals que han capgirat  la intervenció 
municipal de les activitats.  Es obligat esmentar la  Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu relativa 
al Mercat Interior de Serveis, per  la qual,  es van reforçar  les llibertats d’establiment i prestació de 
serveis, la qual ha estat transposada al nostre ordenament mitjançant la Llei 17/2009 de 23 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 17/2009,  entre elles destaquen:  a)  la Llei 
7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases del Règim Local  i la b) Llei 30/1992 de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.   En el mateix sentit 
s’aprova La  Llei 12/2012 de 27 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç y de 
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determinats serveis, en la que s’insta a les Comunitats Autonomes i Entitats Local a adaptar la seva 
normativa  per a que beneficiï a les pimes en l’inici i exercici de la seva activitat.    Totes aquestes 
modificacions fan referència als mitjans d’intervenció de l’activitat dels ciutadans, i per tant, incideixen 
directament en l’actuació dels ens locals respecte d’aquesta qüestió.  
 
Finalment l’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
incideix expressament en els tràmits per a posar en funcionament els negocis, i també per a fer-hi canvis i 
modificacions posteriors, que afecten un conjunt d’activitats considerades innòcues o de baix risc i que 
tenen una repercussió especial en sectors empresarials que actualment representen un 74% de l’activitat 
econòmica de Catalunya i afecten més d’un 51% de la població ocupada,  introduint una reducció 
important de les càrregues administratives sota el principi de la mínima intervenció possible i la reducció 
de terminis;  també s’elimina la necessitat de llicència urbanística d’un conjunt d’actuacions, com ara les 
construccions i instal·lacions de nova planta; les obres d’ampliació, reformes i altres que no requereixen 
projecte; el canvi d’ús d’edificis i instal·lacions, excepte si el canvi és cap a un ús residencial; la 
construcció de murs o tanques o la instal·lació de cartells, que resten  subjectes al règim de comunicació 
prèvia.   Simplificant molt, els canvis introduïts per l’actual sistema d’intervenció son:   
 

- els règims de comunicació prèvia i declaració responsable són els normals i el de llicència és 
l’excepcional. 

- els ajuntaments hauran de controlar les activitats un cop ja s’hagin implantat. 
 

L’objecte i finalitats son:  
 

- a) Impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels tràmits administratius 
de les empreses i els professionals per a iniciar una activitat econòmica a Catalunya.  

- b) Agilitzar i simplificar l’activitat administrativa i millorar  la coordinació entre les administracions 
públiques de Catalunya.  

- c) Fer efectiu el dret de la ciutadania, les empreses i els professionals d’accedir a l’exercici de 
l’activitat econòmica d’una manera àgil i eficient.  
 

Les administracions públiques han de tenir permanentment publicats i actualitzats models de declaració 
responsable i de comunicació prèvia, els quals s’han de facilitar de forma clara i inequívoca i que, en tot 
cas, es podran presentar a distància i per via electrònica (article 71.bis. 5 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre). 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració 
de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter 
permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels 
instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els 
assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu compliment s’anomena Portal de la 
Transparència.  
 
El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, concretament el l capítol II del 
títol II.  
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Una de les obligacions és la publicitat  de Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els 
béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens 
públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar 
d’exercir el càrrec. 
 
Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de dades 
personals es defineixin els continguts de caràcter personal que han de ser publicats i que afecten als 
càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.  
  
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
2.1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
2.2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
2.3. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
2.4. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
2.5. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
2.6. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 22 de desembre de 2015,  
 
El plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal, 
 
ACORDA, 
 
PRIMER. Aprovar els models així com les seves  directrius, de formularis normalitzats de comunicació 
prèvia, de declaració responsable i de sol·licitud  de llicència,  referents a obertura d’establiments i 
exercici d’activitats econòmiques regulades per la Llei 20/2009 de 4 de desembre, la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, el Decret 112/2010  de 31 d’agost i demès normativa sectorial.  
 
SEGON. Aprovar els models normalitzats així les directrius que hauran de complir les empreses 
subministradores de serveis,  empreses contractistes i altres particulars que  hagin de procedir a 
l’obertura de rases i cales a la via pública per la instal·lació o reparació de serveis, de comunicació prèvia 
d’execució d’actes d’aprofitament i ús del sòl  que regula l’article 187bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
de agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, que s’inclouen en l’Annex 2 d’aquest acord.   
La comunicació ha d’anar acompanyada d’una descripció suficient de l’acte, l’operació o l’activitat i de 
fotocòpia de les concessions o autoritzacions que legalment siguin preceptius de conformitat amb la resta 
de normativa que sigui aplicable. No obstant això, les persones comunicants podran acompanyar els 
elements que estimin convenients per a precisar o completar les dades del model, els quals seran tinguts 
en compte per l’òrgan receptor de la comunicació prèvia  
  
TERCER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de declaració 
d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes i als càrrecs 
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eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals 
s’adjunten com annex al present acord. 
 
QUART. Aquests models seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui. 
 
El senyor Joan Piñol explica que el que han intentat és adequar tots els impresos, en especial el 
que contempla la llei de transparència de les administracions públiques que entrarà en vigor el 
pròxim dia 1 de gener. 
                                                             ----------------  
 
6.- Expedient de renumeració del carrer Barcelona 
 
La Junta de Govern Local del 30 de setembre de 2015, a petició de la  Fundació Privada AJEM 
(Associació Jeroni de Moragues), va acorda designar provisionalment que el numero de policia que li 
correspondria a l’immoble del carrer Barcelona on està situada la seva llar residencia per a persones amb 
discapacitat psíquica fora el 31 i es va donar tràmit d’audiència als propietaris dels dos habitatges que 
caldria renumerar, concretament els actuals números 31 i 33. 
 
Tant el senyor Joan Demattey Descarrega, propietari de l’immoble del carrer Barcelona, 31, com el senyor 
Josep Launes Gurrera, propietari de l’immoble del carrer Barcelona, 33, van presentar llurs escrits (NRE 
4315 i NRE 4367) en el que manifestaven el seu desacord en el canvi de numeració previst i proposant 
que el numero de policia a assignar a la llar residencia per a persones amb discapacitat psíquica, fos el 
29-BIS, fet que els hi suposaria mantenir l’actual numeració i no haver de realitzar els canvis 
corresponents davant organismes oficials, empreses de serveis i entitats bancàries. 
 
Atès que el Reial Decret 280/1995, de 24 de febrer, disposava la renovació dels padrons municipals 
d’habitants de tots els municipis espanyols amb referència a l’1 de març de 1996, i l’Ordre de 6 d’abril de 
1995 dictava les instruccions per a la realització dels treballs preliminars, en la que s’establia que s’havia 
de procurar eliminar duplicats, triplicats i altres anomalies, per construccions intermèdies i altres causes, 
integrant-se així a la sèrie normal de la via i era precís la renumeració dels edificis per l’existència de 
duplicats.  
 
Atès que a l’informe dels serveis tècnics municipals redactat a l’efecte, no es considerava apropiat la 
designació de números amb afegits “bis” o altres, en entitats físiques i registrals que no provinguin d’una 
divisió parcel·laria prèvia recent.  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 22 de desembre de 2015,  
 
El plenari de la Corporació per UNANIMITAT dels tretze membres que integren el seu nombre legal, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pels senyors Joan Demattey Descarrega i Josep 
Launes Gurrera per les directrius establertes a l’Ordre de 6 d’abril de 1995 i l’informe dels serveis tècnics 
municipals. 
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SEGON: Designar que el numero de policia que li correspon a l’immoble del carrer Barcelona on està 
situada la llar residencia per a persones en discapacitat psíquica la Fundació privada AJEM sigui el 31. 
 
TERCER: Donar publicitat d’aquest acord i trasllat a la Fundació Privada AJEM i als senyors Joan 
Demattey Descarrega i Josep Launes Gurrera. 
                                                             ----------------  
 
7.- Projectes de desenvolupament Ordre Ministerial IET/458/2015, ENRESA 
 
Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las 
asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo 
para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. 
 
Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I. 
 
De  acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo y 
atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de Política Energética y 
Minas. 
  
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes en la 
ejecución de proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al desarrollo 
económico de los municipios,  la conservación y mejora del medio ambiente.  
 
Visto que la Orden establece en su artículo 9) que “la cuantía máxima será el 25 por ciento de la 
asignación  anual recibida por el municipio en concepto de término fijo para las instalaciones de 
1 y 3, ….” 
 
Como sea que de entre la documentación exigida en el artículo 10 de la orden IET/458/2015, de 
11 de marzo, se exige la certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación en el que se dé 
conformidad a la contratación de las actuaciones que se acometerán en caso de obtener la 
cofinanciación solicitada. 
 
Respecto a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas  por la que se 
regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares , con cargo 
al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, 
recordaros que  en el artículo 10 c) de la Orden IET/458/2015 de 11 de marzo dice  “ Aquellos 
municipios que con anterioridad al 31 de diciembre no comunicasen a la Dirección General de 
Política Energética y Minas los proyectos que van a acometer, según lo establecido en el articulo 
10 c) de la orden, se entenderá que RENUNCIAN A LA COFINANCIÓN. 
 
De acuerdo con las facultades de los artículos 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local, y el 52 del DLeg 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el 
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya,  
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada en fecha 22 de diciembre de 2015, 
 
El Pleno de la Corporación por MAJORIA de diez votos a favor de los representantes de los grupos 
municipales de CIU, PP y PSC, i tres abstenciones de los representantes del grupo municipal de ERC, de 
los trece miembros que integran su número legal,  
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas, las siguientes 
propuestas de actividades, dentro del Plan de incentivación económica-turística del municipio de 
Móra d’Ebre: 
 
1.- Recuperación de la sendera del Castell de Móra d’Ebre. 
2.- Mejora y acondicionamiento del Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”. 
3.- Creación de una empresa que explote la actividad fluvial mediante la sociedad municipal de 
capital íntegramente municipal, si procede (licencias, embarcaciones, mejora de embarcadores, 
…). 
 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada la ayuda solicitada por el Ministerio 
del Interior, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan para la ejecución de esta 
obra.  
 
TERCERO: Habilitar la Junta de Gobierno Local como órgano competente para contratar y 
ejecutar las actuaciones que correspondan para la realización de cada uno de los proyectos 
presentados, atendiendo a su cuantía y plazos de los mismos y al acuerdo de delegación de 
competencias del Pleno en este órgano, de fecha 14 de julio de 2015.  
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y Minas. 
 
El senyor Joan Piñol pren la paraula i explica que això fa referència a l’ordre ministerial 
d’ENRESA que atorga fons suplementaris al ajuntaments per tal de poder-los aplicar en matèria 
d’inversió turística i de foment de l’ocupació que se’ns va denegar per motius poc clars, però ara 
entenem que ens convé tornar a portar el projecte i  aprovar-lo  en sessió plenària  i de  sol·licitar 
de nou aquesta subvenció abans del 31 de desembre per a que el ministeri no pugui  interpretar 
que es renuncia a la subvenció. Per tant, com que encara s’està a temps  o hem inclòs en aquest 
Ple per evitar problemàtiques futures i el que es farà avui es aprovar el mateix projecte i tornar-lo 
a presentar de nou partint de l’exercici 2016.  
                                                             ----------------  
 
8.- Mocions 
 
8.1 Moció presentada pel GM d’ERC, sobre avantatges famílies monoparentals 
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“MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DELS AVANTATGES, EN L’ÀMBIT MUNICIPAL, A QUÈ DÓNA ACCÉS 

EL TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL 
 
Exposició de motius 
 
Les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques públiques, en tant que es dota 
d’instruments col·lectius a les ciutadanes i ciutadans per tal de millorar la qualitat de vida. La llei 18/2003 
de 4 de juliol, de suport a les famílies, recull aquesta necessitat de reforçament de la família com a 
estructura bàsica.  
 
D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La diversitat de tipologies familiars és 
una realitat evident que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les polítiques públiques de 
suport. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un decret de 
desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un títol específic per a les famílies 
monoparentals que equipara els drets amb les famílies nombroses. 
 
A partir del que la llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família monoparental “una família amb 
infants menors que hi conviuen i que depenen econòmicament d’una sola persona”, el decret defineix de 
forma molt més concreta les diferents formes de convivència monoparental que seran reconegudes: 
 

• Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb un altra persona o 
persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella. 

• Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles menors, que 
en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de 
pensions de viduïtat i/o orfenesa.  

• Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep pensió per 
aliments o si la percep, és inferior a la meitat de l'import de l'Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya mensual per cada fill o filla.  

• Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència masclista per 
part de l’altra persona progenitora o convivent.  

• Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada per l’altra persona 
progenitora o convivent.  

• Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un període 
igual o superior a un any en situació d’empresonament, d’hospitalització o altres causes similars. 

• La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets de famílies 
monoparentals i nombroses. És per això que el grup municipal d’Esquerra creu convenient la 
implicació municipal en aquest reconeixement així com seguir treballant per tal que les famílies 
nombroses tinguin accés a més avantatges dels que ja té reconeguts al municipi. 
 

És en aquest sentit, doncs, que els regidors  del grup municipal d’Esquerra proposem al ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Equiparar les famílies amb el títol de monoparentals els mateixos drets que les famílies nombroses, 
assignant una partida pressupostària per ajuts econòmics adreçats a les famílies monoparentals regits 
per unes bases especifiques a redactar. 
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Constituir una Comissió Mixta tècnic-política, des de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple 
municipal, per tal de que  elabori una proposta de Reglament d’ajuts a les famílies monoparentals en 
funció de les seva situació econòmica, social i de càrregues familiars i d’altres elements a tenir en 
compte, en funció de les dades de que es disposi als serveis socials municipals. 
Adquirir el compromís d’elevar al Ple Municipal, aquesta proposta de Reglament en un termini no superior 
a tres mesos des de la constitució d’aquesta Comissió Mixta específica, per tal de que el Ple aprovi el 
Reglament i tingui plena vigència en l’exercici 2016. 
 
Fer difusió d’aquest acord a la web de l’ajuntament” 
 
La senyor Cinta Agné explica els acords. 
 
La senyora Dolors Gurrera comenta que donen suport a la moció però creu que ser família 
monoparental o nombrosa no vol dir ser una família amb necessitats d’ajut. 
 
El senyor Joan Piñol pren la paraula en nom del grup de Convergència i manifesta el seu suport 
a la moció. Content per que hagin pogut presentar la moció i a partir de gener s’iniciarà la creació 
de la comissió mixta i poder tenir aquest desenvolupament d’aquesta proposta.  
 
Posada la proposta a votació, dóna el següent resultat dels tretze membres que l’integren, per tant, la 
mateixa és estimada per UNANIMITAT 

----------------- 
 
8.2 Moció presentada pel GM d’ERC, sobre el foment de la mobilitat sostenible  



 
 

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 

22

“

 



 
 

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 

23

 



 
 

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 

24

 
 
La senyora Mónica Amorós explica els acords.  
 
El senyor Joan Piñol en nom del grup de Convergència dona suport a aquest moció i afegeix que 
l’ajuntament ja fa temps que està realitzant algunes coses que es reflecteixen a aquesta moció, 
com que aquest és l’únic ajuntament de la comarca que en aquets moments disposa d’un vehicle 
elèctric i que ja fa dos anys que està en funcionament. I quan alumnes dels centres escolars fan 
la visita a la comissaria de policia local se’ls fa ensenya aquest vehicle. Pel tema del punts de 
carga, ja se’n disposa un lo que aquest moment està tancat i també està pensat ficar un nou punt 
de carga a l’estació d’autobusos, i s’ha d’estudiar si això es suficient o s’ha d’ampliar a més punts 
de carga. Per tant, es senten copartícips de la moció que estan presentant per que ja ho han 
intentat dur a terme, de fet des de la regidoria de medi ambient hi havia una proposta que es la 
condonació d’una part del impost municipal als vehicles elèctric o híbrids, però per falta de temps 
i qüestions jurídiques no es va acabar implementant.   
 
Posada la proposta a votació, dóna el següent resultat dels tretze membres que l’integren, per tant, la 
mateixa és estimada per UNANIMITAT 

----------------- 
 
8.3 Moció presentada pel GM d’ERC, sobre la transparència informativa 
 
“MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT, DELS 
SEUS COMPTES MUNICIPALS I CÀRRECS PÚBLICS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès el clima de desconfiança general de la població sobre l’ètica i l’honorabilitat dels càrrecs polítics i 
dels partits, motivat per diversos casos. 
  
Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència en la gestió municipal, dels càrrecs 
electes i de l’autoanomenada classe política en general, començant per les administracions més properes 
als ciutadans, com són els ajuntaments. 
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Atès que el millor exercici perquè la ciutadania recuperi la confiança en la gestió pública és la democràcia 
participativa i la transparència, demostrant així a la ciutadania la realitat econòmica dels càrrecs electes i 
de la gestió municipal. Entenent aquest com un exercici de democràcia bàsic. 
 
Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de Règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i també a la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així com en la directiva de la 
UE per l’autonomia local i regional. 
   
Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió 
transparent i austera de les despeses derivades de la representació política. 
 
Atès que la comunicació d’un consistori ha de ser transparent i ha de reflectir la pluralitat sense ser usada 
com a instrument polític. 
  
Atès que la publicació de certa informació com la que es proposa en aquesta moció en un mitjà oficial no 
és obligatori i, per tant, aquest fet suposaria un exercici important de transparència que convertiria 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre en un consistori exemplar i que amb l’aprovació de la present moció 
posaríem les basesper mantenir la transparència en un futur.  
 
Vistos els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Publicar al web de l’Ajuntament una relació de les retribucions econòmiques que perceben totes 
les regidores i regidors en l’exercici del seu càrrec, així com les dels càrrecs de confiança. 
 
Segon.- Igualment, que es faci públic, a la mateixa web municipal, el o els càrrecs de tots els regidors i 
regidores a societats privades, així com el percentatge de participació a aquestes societats i les possibles 
retribucions que en poguessin percebre, si n’hi ha. 
 
Tercer.- Publicar en el web municipal el nom de les persones o entitats beneficiàries, la data i l’import total 
de les subvencions que es concedeixen. Indicar en el web si aquestes subvencions han estat atorgades 
per concurrència competitiva, per concessió directa, o bé a través de conveni amb terceres entitats, en 
cas que sigui així indicar el nom de l’entitat de procedència. 
 
Quart.- Publicar via web municipal , el pressupost en resums gràfics per àrees i per partides, que sigui 
intel·ligibles. Publicar trimestralment l’estat d’execució del mateix, també en gràfiques clares i 
entenedores. 
 
Cinquè- Igualment, que es publiqui, també al web municipal i amb la màxima claredat informativa, la 
projecció dels venciments dels crèdits actualment compromesos per aquest consistori, des de l’any 
corrent i fins on està actualment previst finalitzar-ne el pagament.”  
 
El senyor Alex de la Guia pren la paraula i explica els acords.  
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El senyor Joan Piñol explica que no poden estar en contra de la moció, entre d’altres coses, per 
que contempla moltes de les coses que hauran d’aplicar-se per obligació a partir de l’1 de gener, 
i per tant Convergència recolza aquesta moció.   
 
Posada la proposta a votació, dóna el següent resultat dels tretze membres que l’integren, per tant, la 
mateixa és estimada per UNANIMITAT 

----------------- 
 
8.4 Moció presentada pel GM del PSC, sobre les ambulàncies a les TE 
 

 
La senyora Dolors Gurrera explica el motiu de la moció, el qual és la informació rebuda de que 
estava prevista la retirada del metge de l’ambulància de l’hospital però que de moment el metge 
encara continua. Encara que segons la Dolors la cap del servei d’urgències assegura que aquest 
metge es retirarà i desconeixen el motiu pel qual encara no s’ha fet. Per tant, el PSC demana 
que es mantingui la figura del metge a l’ambulància.  
 
El senyor Joan Piñol comenta que el que demanen no esta clar a la moció. 
 
La senyora Dolors Gurrera aclareix que volen presenta la moció del que suposa el canvis de la 
nova reestructuració del servei d’urgències. Lo que passa que com que el  metge encara no s’ha 
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tret sol s’ha de canviar la part que fica que “recuperi la figura del metge” per “es mantingui la 
figura del metge”. 
 
El senyor Joan Piñol llegeix la moció presentada i els hi aclareix que ells parlen de la 
reestructuració del servei d’urgències i que no entén a que es refereixen ja que ell com alcalde 
de Móra d’Ebre forma part de les reunions que es realitzen amb la direcció del SEM, la direcció 
territorial de sanitat de les Terres de l’Ebre i la directora del Consell Comarcal, i en cap moment 
s’ha parlat de treure cap metge de lloc.  
Explica que ERC també va presentar una moció referent a aquest tema i que quan van poder 
comprovar que no es reestructuraria el servei ells mateixos van retirar la moció. 
Afirma que ells faran tot lo possible per a que el servei segueixi igual que ara i que si en tot cas 
no fos així si hi ha alguna modificació en la reestructuració que no sigui perjudicial sinó de 
millora.  
Per tant, és molt difícil que recolzin una moció que no és veritat.  
 
La senyora Cinta Agné comenta que ells tenien aquesta mateixa moció presentada des de 
octubre i que des de les institucions encarregades els van informar que de moment el metge no 
és tocaria. Per tant, com que de moment segueix estant el metge no presentaran la moció. 
 
La senyora Dolors Gurrera pren la paraula i diu que a ella li sembla que quan parles amb tècnics, 
Urgències, personal de l’hospital i altra gent que han contactat, ningú sap res sol que els hi ha dit 
que el trauran i que no saben per que ho han ajornat. També comenta que ells no saben que 
s’havia fet aquesta reunió. 
 
El senyor Joan Piñol li aclareix que si que ho sabien per que ell ho va dir a la comissió 
informativa. 
 
Posada la proposta a votació, dóna el següent resultat  dos vots a favor dels representants del grup 
municipal del PSC, i onze abstencions dels representants dels grups municipals de CIU, PP i ERC, dels 
tretze membres que l’integren, per tant, la mateixa és aprovada. 
 
8.5 Moció presentada pels GM de CIU i d’ERC, de suport a la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya 
 
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions 
del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen 
l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i 
escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català 
independent en forma de república. 
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Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer 
efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, 
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran 
a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que 
considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de 
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti 
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els mandats 
emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin 
resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat 
democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en 
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 
Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur 
govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de 
gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri 
aquesta situació. 
 
Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha 
de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones 
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el 
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
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Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin fer 
efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les 
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària 
pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a 
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o 
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així 
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso per 
a la gestió de centres d’atenció primària. 
 
Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de 
la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a 
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les 
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català 
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la 
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 
Garantia de les llibertats públiques 
 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei 
Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu 
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la 
plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 
 
Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de 
l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense 
efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució 
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  
 
Refugiats 



 
 

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 

30

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de 
generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) 
amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les 
decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 
 
Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, 
entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la 
despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats, 
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un 
pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern 
ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu 
del capital. 
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui 
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes 
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en 
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament 
dedicats al pla de xoc social. 
 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un 
grup de treball obert als grups parlamentaris. 
 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca 
resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal Constitucional va 
resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat 
d’aquesta resolució. 
 
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a l’esmentada resolució, 
amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració 
democràtica d’una part important de la població de Catalunya. 
 
Atesos aquests fets, els grups municipals de Convergència i Esquerra, proposen al ple de l’ajuntament de 
Móra d’Ebre l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Móra d’Ebre a la resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població del municipi. 
 
SEGON.-Trametre aquest acord ala presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM)”. 
 
El senyor Joan Piñol explica els acords presentats en aquesta moció. 
 
Posada la proposta a votació, dóna el següent resultat  deu vots a favor dels representants dels grups 
municipals d’ERC, CIU i tres en contra dels representants dels grups municipals de PSC i PP, dels tretze 
membres que l’integren, per tant, la mateixa és APROVADA per MAJORIA 
                                                             ----------------  
 
9.- Informació alcaldia 
 
El senyor Joan Piñol comenta la decisió que han pres també recollint la moció presentada al seu 
moment pel ERC de reubicar el Centre Obert que hi ha d’haver a Móra d’Ebre, pel qual es tenia 
que llogar local quan ERC va plantejar la possibilitat de utilitzar l’edifici que hi ha al banc de les 
Moreres amb una finalitat concreta, tot i que no han recollit la finalitat per la que ho plantejaven. 
S’ho van replantejar i han decidit ubicar aquest Centre Obert a aquest indret per  un seguit de 
qüestions bàsicament: primera perque la seva ubicació és idònia, planta baixa i espai al voltant 
per activitats , segona per que no s’ha de pagar lloguer ja que és un edifici municipal i tercer per 
que hi ha una subvenció important d’una entiat financera que s’ha d’encarregar d’assumir les 
obres en relació a aquest centre. Per tant s’està parlant d’una quantitat important, la qual cosa 
vol dir que això ens permetrà que aquestes obres reverteixin al patrimoni municipal i per tant això 
vol dir que quedaran en propietat de l’Ajuntament. En aquest sentit els hi va semblar que el 
sugeriment d’ERC era interessant i van adaptar una mica a les necessitats i finalment aquest 
matí s’ha pres la decisió important d’aconseguir que el banc de les Moreres el qual no tenia 
utilitat, s’equipi i estigui al servei del poble. Per tant el que és te previst instal·lar en aquest centre 
obert és un aparcament i un espai d’esbarjo per als usuaris del centre. Per tant, aquesta és la 
decisió que han pres i en la que s’ha estat treballant per a poder replantejar-ho tot. 
 
Pel que fa al centre de formació ocupacional ubica a l’edifici del Bulevard enguany ha aconseguit 
formació ocupacional de quatre tipus diferents que són: Creació i gestió de microempreses, 
Anglès gestió comercial, activitats de comerç i creació i gestió de microempreses en impressió 
3D. Aquest conjunt de formació suposa per l’Ajuntament un total de 96629€ per fer front a 
aquests cursos ocupacionals destinats majoritàriament a persones a l’atur però també hi ha una 
part que va destinada a gent que no estigui a l’atur. Explica que s’ha intentat que els cursos 
encaixin molt amb el caràcter de Móra d’Ebre recomanat pel sector de serveis que és molt 
important i finalment el quart el d’impressió 3D creuen que pot ser molt important en un futur.   
                                                             ----------------  
 
10.- Precs i preguntes 
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No es tractà per no haver-hi. 

 
*************** 

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


