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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      2 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   21 d'Abril de 2016 
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 l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
3.- Donar compte del pla pressupostari mig a mig termini 2017-2019 
4.- Aprovació de l'exp. 3/2016 de modificació de pressupost 
5.- Expedient projecte educatiu de Centre Obert 
6.- Ratificació Decret d'Alcaldia de designació de representants a la Comissió Municipal de Delimitació 
7.- Nomenament de Jutge de Pau i suplent 
8.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 
9.- Mocions grups municipals 
10.- Informació alcaldia 
11.- Precs i preguntes  
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Desenvolupament de la sessió: 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula  i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i  
tal com es va informar en la sessió de la Comissió Informativa, a l’haver-se confeccionat la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2015, demana al plenari que es ratifiqui sobre la  urgència  d’incorporar  aquest 
com a nou punt no inclòs en l’ordre del dia, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents. 
 
La senyora Dolors Gurrera comenta que la documentació definitiva l’han rebuda avui i si seria 
possible rebre-la abans. 
 
El senyor Joan Piñol explica que són les conseqüències de ser un punt d’última hora i que el 
punt es disposa a consideració del ple el tractar-lo o no. Que si consideren que no han tingut 
temps suficient i no volen aprovar la urgència no passa res.... Recorda que ho van comentar a la 
comissió informativa i que s’ha fet per no esperar dos mesos al proper ple. Explica que només es 
donarà compte de la liquidació i que no es votarà res, sol faran que assabentar-se de que quin 
és l’estat de la liquidació del exercici 2015 i això donarà peu a que es presenti després a la 
comissió especial de comptes, i després s’haurà de votar al següent ple. 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 1/2016, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 29 de febrer de 2016, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió.  
                                                             ----------------  
 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària:  
 
numero data resum 
20160023 11/04/16 Incoació modificació pressupost exp. 3/2016 
20160022 06/04/16 Inici diligències prèvies exp. Camí Sant Jeroni 

20160021 05/04/16 
Admetent a tràmit la petició del Sr. Antonio Catalan Mansilla, incoant expedient de 
revisió d’ofici solar carrer Pau Casals, 8 

20160020 04/04/16 
Admetent a tràmit la petició del Sr. Antonio Catalan Mansilla, incoant expedient de 
revisió d’ofici pàdel 

20160019 04/04/16 Nomenament membres de delimitació de terme 
20160018 16/03/16 Delegació matrimoni civil regidor Sr. Raul Olivan 
20160017 14/03/16 Incoació exp. baixes d'ofici padró habitants 
20160016 11/03/16 Incoació exp. liquidació pressupost 2015 
20160015 10/03/16 Regularització situació personal propi de la Corporació, compliment Llei 26/2015, 
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de modificació sistema protecció infància. 
20160014 10/03/16 Aprovació marcs pressupostàris 2017-2019. 
20160013 24/02/16 Incoació exp. 02/2016, de modificació de crèdit 
20160012 24/02/16 Convocatòria PL 
20160011 23/02/16 Aprovació expedient 01/2016, de modificació de crèdit. 

                                                             ----------------  
 
3.- Donar compte del pla pressupostari mig a mig termini 2017-2019 
 
Atès que s’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per als 
exercicis 2017 a 2019, que inclou les dades consolidades de l’Ajuntament, el Patronat de l’Escola 
municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU i la societat Móra 
d’Ebre Bus, SLU en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de 
deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa, en virtut del que estableix l’art. 29 de la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Atès que pel que respecta a la competència per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, la 
normativa en matèria d’estabilitat pressupostària no disposa quin ha de ser l’òrgan competent per a la 
seva aprovació. Tanmateix, la Subdirecció General d'Estudis i Finançament Local ha informat que l'òrgan 
competent en l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini no és preceptivament el Ple, però si no 
l'aprova el mateix, es considera necessari que se li doni compte. Per tant, degut a la urgència i el breu 
termini per a la remissió de la informació continguda al pla pressupostari s’ha proposat l’aprovació del pla 
pressupostari a mig termini (2017-2019) per l’alcaldia i posterior coneixement per part del plenari de la 
Corporació. 
 
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 20160014, de 10 de març de 2016, s’ha aprovat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2017, 2018 i 2019. 
 
Per tot això, es proposa a la Comissió informativa general l’adopció del següent dictamen per a posterior 
acord plenari: 
 
Primer.- Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 20160014, de 10 de març de 2016, pel qual s’ha 
aprovat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2017, 2018 i 2019, en virtut del que estableix 
l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que va ser 
remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que tot seguit es transcriu literalment: 
 

“DECRET ALCALDIA núm. 20160014 
 
Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2017-2019 
 
1. ANTECEDENTS 
 
S’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per als exercicis 2017 a 
2019, que inclou les dades consolidades de l’Ajuntament, el Patronat de l’Escola municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre i la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels 
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
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objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, en virtut del que estableix l’art. 29 de la LO 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig termini 
per als exercicis 2017 a 2019, prenent com a base l’avanç del pressupost liquidat de l’exercici 2015 i la 
previsió de la liquidació de l’exercici 2016. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis 
que s’han considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació 
d’aquest mandat.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla 
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través 
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.  
 
2.2. L’article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un període 
mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres: 
 
- Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 
- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures 
previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses. 
 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava l’obligació de 
remetre anualment abans del 15 de març els plans pressupostaris.  
 
2.4. Pel que respecta a la competència per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, la normativa 
en matèria d’estabilitat pressupostària no disposa quin ha de ser l’òrgan competent per a la seva 
aprovació. Tanmateix, la Subdirecció General d'Estudis i Finançament Local ha informat que l'òrgan 
competent en l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini no és preceptivament el Ple, però si no 
l'aprova el mateix, es considera necessari que se li doni compte. Per tant, degut a la urgència i el breu 
termini per a la remissió de la informació continguda al pla pressupostari es proposa l’aprovació del pla 
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pressupostari a mig termini (2017-2019) per l’alcaldia i posterior  coneixement per part del plenari de la 
Corporació. 
 
Per tant, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el següent 
detall: 
 
  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 2.276.716 2.235.955 2.280.674 2.326.287 2.372.813 
Capítol 2 29.991 309.980 71.400 72.828 74.285 
Capítol 3 1.192.575 1.361.032 1.286.382 1.309.319 1.332.677 
Capítol 4 1.944.824 2.097.928 2.135.862 2.174.840 2.214.590 
Capítol 5 23.646 47.020 47.695 48.384 49.086 
Ingressos corrents  5.467.752 6.051.914 5.822.013 5.931.658 6.043.450 
Capítol 6 151.001 45.000 0 0 0 
Capítol 7 519.169 298.149 0 0 0 
Ingressos de capital 670.169 343.149 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 0 5 0 0 0 
Ingressos financers 0 5 0 0 0 
INGRESSOS TOTALS  6.137.922 6.395.068 5.822.013 5.931.658 6.043.450 
DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 2.232.865 2.369.843 2.371.919 2.374.016 2.376.133 
Capítol 2 2.259.098 2.203.099 2.246.471 2.290.689 2.335.770 
Capítol 3 97.997 167.800 147.873 127.946 108.020 
Capítol 4 382.439 427.956 421.381 424.789 418.232 
Capítol 5 0 27.664 29.163 29.184 29.205 
Despeses corrents  4.972.398 5.196.362 5.216.806 5.246.624 5.267.361 
Capítol 6 962.332 645.093 22.200 22.200 22.200 
Capítol 7 0 45.000 12.000 12.000 12.000 
Despeses de capital 962.332 690.093 34.200 34.200 34.200 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 462.495 648.640 771.922 913.939 850.200 
Despeses financeres 462.495 648.640 771.922 913.939 850.200 
DESPESES TOTALS  6.397.225 6.535.095 6.022.928 6.194.763 6.151.760 
  

  
      

  2015 2016 2017 2018 2019 
Resultat pressupostari  -259.303,12 -140.026,97 -200.914,82 -263.105,57 -108.310,22 
+Crèdits gastats finançats 
amb romanent de 
tresor.desp.grals.  247.384,82 141.534,88 326.896,91 463.689,24 398.206,81 
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+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici  349.225,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici  62.863,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultat pressupostari 
ajustat  274.443,41 1.507,91 125.982,09 200.583,67 289.896,59 

 
Segon.- Trametre el pla pressupostari a mig termini (període 2017-2019) al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a 
mig termini. 
 
Segon.- Assabentar-se de del Decret d’Alcaldia núm. 20160014, de 10 de març de 2016, pel qual s’ha 
aprovat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2017, 2018 i 2019, en compliment del que 
estableix l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
                                                            ----------------  
 
4.- Aprovació de l'exp. 3/2016 de modificació de pressupost 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
2.1. Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 20160023 de data 11 d’abril de 2016 es va incoar 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per 
tal de suplementar i incorporar al pressupost vigent les actuacions exposades i justificades al decret 
 
2.2. La Regidora 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. 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. Aquestes baixes venen determinades, per una banda, perquè la disminució de la partida de 
manteniment d’extintors és deguda a que s’han sol·licitat diverses ofertes per realitzar aquest 
manteniment, i el cost de les ofertes rebudes puja al voltant dels 3.000 € anuals, import inferior a l’actual 
manteniment; per l’altra, la disminució dels interessos de crèdits, un cop realitzat el recàlcul dels 
interessos dels préstecs vigents, ve motivada pels baixos interessos bancaris actuals, el que també 
comporta una menor càrrega financera.  
 
2.3. 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: 
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1/ Suplements de crèdit i crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 
25 330 22699 PLA LOCAL DE JOVENTUT I KASAL 

JOVE 
2.500,00 1.500,00 4.000,00 

       

      
Total augment pressupost de 

despeses: 
  1.500  

 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
15 430 46700 CONVENI CIS 0,00 350,00 
22 330 62300 ASCENSOR LLAR DE JUBILATS 0,00 21.100,00 
      

      Total augment pressupost de despeses:   21.450,00 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

 
    

  
PRESSUPOST DE DESPESES 2016     

 

             
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 

2 920 22799 MANTENIMENT EXTINTORS 12.000,00 1.800,00 10.200,00 
25 334 48000 SUBVENCIÓ JOVENTUT (kasal jove) 1.500,00  1.500,00  0,00 
2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 150.000,00 19.650,00 130.350,00 
             

      
Total disminució pressupost de 

despeses:  22.950 
 

 
2.4. 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 
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1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 
del RD 500/1990. 

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

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

4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació als articles 3 i 11 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. Tot això, en concordança amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així 
com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 
2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, 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 emes per la Comissió informativa general de data 18 d’abril de 2016,  
 
Es proposa al plenari de la Coroporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2016 mitjançant la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit i crèdit extraordinaris: 
 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      

             
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Suplement Total 
25 330 22699 PLA LOCAL DE JOVENTUT I KASAL 

JOVE 
2.500,00 1.500,00 4.000,00 
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Total augment pressupost de 

despeses: 
  1.500  

 
      PRESSUPOST DE DESPESES 2016     
            
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Crèdit 

extraordinari 
15 430 46700 CONVENI CIS 0,00 350,00 
22 330 62300 ASCENSOR LLAR DE JUBILATS 0,00 21.100,00 
      

      Total augment pressupost de despeses:   21.450,00 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

      PRESSUPOST DE DESPESES 2016      
             

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Total 
2 920 22799 MANTENIMENT EXTINTORS 12.000,00 1.800,00 10.200,00 

25 334 48000 SUBVENCIÓ JOVENTUT (kasal jove) 1.500,00  1.500,00  0,00 
2 011 31000 INTERESSOS CRÈDITS 150.000,00 19.650,00 130.350,00 
             

      
Total disminució pressupost de 

despeses:  22.950 
 

 
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 senyora Dora Fornós explica la modificació de crèdit per poder pressupostar i instal.lar 
l’ascensor del casal de jubilats 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per majoria de onze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PP i dues abstencions dels 
representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
5.- Expedient projecte educatiu de Centre Obert 
 



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 
Cif núm. P 4309400 B       

 
 
   Secretaria 

 
  

 
 

Tel.  977 40 00 12        
Fax 977 40 09 55       

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

10

La Llei 12/2007 atribueix als municipis com a competència pròpia, l’establiment dels centres i els 
serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics i, per tant, els capacitat per a 
l’establiment dels centres oberts per a infants amb risc d’exclusió social, indicant però, que en 
cas que aquests no estiguin en condicions d’assumir les seves competències, la comarca suplirà 
el municipi en la titularitat de la competència en qüestió. 
 
Vist que per la prestació del servei de Centre Obert per part de l’Ajuntament, cal elaborar un 
document que enumeri i defineixi tots els aspectes del servei de Centre Obert, que formuli els 
seus objectius, estableixi la seva estructura organitzativa i el seu règim intern. 
 
Atès que per acord de Ple Municipal en sessió extraordinària celebrat amb data 23 de novembre 
de 2015, es va aprovar la redacció d’un Projecte educatiu de Centre Obert a Móra d’Ebre que 
englobi tots els aspectes del servei de Centre Obert, que formuli els seus objectius, estableixi la 
seva estructura organitzativa i el seu règim intern, amb la redacció d’un reglament. 
 
Atès que han finalitzat els treballs d'elaboració del projecte educatiu, lliurant-se aquest per a la 
tramitació corresponent. 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 18 d’abril de 
2016,  
 
Es proposa al plenari de la Coroporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER.- Aprovar el projecte educatiu de Centre Obert a Móra d’Ebre i  el seu règim intern. 
 
SEGON.- Donar la publicitat escaient a aquest acord i al projecte educatiu al públic durant el 
termini de 30 dies hàbils al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, d’acord amb el es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; 178 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 63 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
TERCER.- Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, 
s’entendran definitivament adoptat l’acord i es procedirà a la publicació del text íntegre del 
projecte educatiu de centre Obert, al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent referència al del BOPT en el qual 
es publiqui el text íntegre. 
 
QUART .- Facultar al senyor Alcalde-President per la signatura de la documentació que sigui 
escaient 
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La senyora Dora Fornós explica que s’està fent la licitació i ara s’ha d’aprovar el projecte 
educatiu. Els serveis socials del Consell Comarcal han informat favorablement i com ara  
s’exposarà al públic, caldrà veure si hi ha alguna al·legació o esmena  
La senyora Cinta Agné pregunta sobre l'article 6 d'usuaris: "el Centre Obert de Móra d’Ebre estirà 
destinat a infants i adolescents empadronats a Móra d'Ebre" i que ella es pensava que era a 
nivell  comarcal.El senyor Joan Piñol explica que hi ha prioritat als empadronats a Móra d’Ebre 
però que si no s’omplen les places s'afegiran d’altres pobles. Explica que els centres van 
vinculats al conveni MARC el qual es fa entre el Departament de Benestar i el Consell Comarcal 
per que som un municipi de menys de 20000 habitants. En aquest cas han de vincular el conveni 
via Consell Comarcal, per tant, es dona prioritat al del municipi i en el cas de que no s’ompli es 
contemplen els altres municipis de la comarca. De totes maneres, ho anoten i faran la consulta al 
Consell Comarcal. 
La senyora Dolors Gurrera comenta que ha vist que es farà atenció de dilluns a dijous i  exposa 
si no seria millor  de dilluns a divendres. Li responen que inicialment ja es correcte  de dilluns a 
dijous. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per unanimitat dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
6.- Ratificació Decret d'Alcaldia de designació de representants a la Comissió 
Municipal de Delimitació 
 
Atès que la Direcció General d’Administració Local ha convocat, el proper dia 28 d’abril de 2016, a les 
11:30 hores, a la seu de l’Ajuntament d’Ascó, l’acte de redacció i signatura de l’acta de reconeixement de 
la línia de terme entre els municipis d’Ascó i Móra d’Ebre, com a tràmit final de l’expedient iniciat el 29 de 
novembre de 2011, per part de les Comissions Municipals de Delimitació dels dos municipis. 
 
Com sigui que a conseqüència de les passades eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, es fa 
necessari procedir a una nova designació de representants d’aquesta Corporació per formar part de la 
Comissió Municipal de Delimitació. 
 
Atès el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, en el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals. 
 
Davant la convocatòria de la DGAL i el termini , per Decret núm. 20160019 de 4’abril de 2016, es nomenà 
als efectes de la article 28.5 del Decret 244/2007, modificat pel Decret 209/2015, com a membres de la 
comissió municipal de delimitació, als següents senyors: 
 

Joan Piñol Mora, alcalde president. 
Raúl R. Olivan Gallardo, regidor de Medi Ambient. 
Francesc M. Launes Andilla, regidor d’Agricultura. 
Hermenegild Sabaté Rocamora, tècnic municipal. 
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El secretari o secretaria de la Corporació. 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 18 d’abril de 2016,  
 
Es proposa al plenari de la Coroporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER: Ratificar en tots els aspectes el Decret d’Alcaldia núm. 20160019 de 4 d’abril de 2016, de 
designació dels representants de l’ajuntament de Móra d’Ebre que han de formar part de la comissió 
municipal de delimitació. 
 
SEGON: Procedir a realitzar les comunicacions legalment establertes.  
 
La senyora Dora Fornós explica l’expedient  i enumera els nous membres representants 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per unanimitat dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
7.- Nomenament de Jutge de Pau i suplent 
 
En sessió de la Junta de Govern Local de data 29 de febrer de 2016, s’incoà expedient pel nomenament 
de Jutge titular i suplent,  atès la finalització del període de vigència del seu nomenament. 
 
Atès  que s'ha donat la publicitat escaient de l'anunci relatiu a la renovació dels càrrecs de Jutge de  Pau  
i Suplent, mitjançant el BOPT núm. 49, de data 11 de març de 2016, tauler d’anuncis de l’ajuntament, i 
tauler d’anuncis del Jutjat de 1a Instància de Gandesa. 
 
Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Roland Ribera  Vandellos actual Jutge de Pau suplent, núm. RE 
839/2016 i el  Sr.  Manel Asens Callau, núm. RE 1234/2016,  per les quals  manifesten  la  seva voluntat 
de d'ocupar aquests càrrecs.  
 
Atès  que  aquests  dos candidats  compleixen  amb  els requisits per tal de ser-ho.  
 
Atès el que disposa la Llei  Orgànica 6/1985, d’ de juliol, del Poder Judicial,  i vistos els articles 4, 5, 6 i 7 
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de los Jueces de Paz,.  
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 18 d’abril de 2016,  
 
Es proposa al plenari de la Coroporació, l’adopció del següent,  
 
ACORD,  
 
PRIMER:  Proposar el nomenament del càrrec de Jutge  de Pau Titular i Suplent als Srs. Roland Ribera 
Vandellos i Manel Asens Callau, respectivament, del Jutjat de Pau  de Móra d'Ebre (Partit Judicial de 
Gandesa).  
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SEGON:   Donar  trasllat  d'aquest  acord  al  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
TERCER: Comunicar aquest acord als interessats.  
 
QUART:  Prendre possessió dels càrrecs respectius,  una vegada s'hagi notificat oficialment els 
nomenaments per part del TSJC.  
 
El senyor Joan Piñol comenta que transcorregut el terminis sol s’han presentat aquestes dos 
candidatures, una com a titular i l’altra com a suplent, per tant tenen la intenció de donar el vist i 
blau.  
 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per majoria de onze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PP i dues abstencions dels 
representants del grup municipal del PSC, dels tretze membres que integren el seu 
nombre legal. 
                                                             ----------------  
 
8.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, del Patronat Municipal de 
Música i Dansa de Móra d’Ebre, els comptes anuals formulats per la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU 
i Móra d’Ebre Bus, SLU, de l’exercici 2015, degudament informat per la Intervenció i la Secretaria 
municipal, en compliment d’allò que estableix l’article 191.3 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 de conformitat amb el 
que disposa l’article 191 de l’esmentat cos legal, així com l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute en virtut de 
l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. 
 
Vist el que disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, en el seu article 12 en relació a les facultats i 
obligacions de l’òrgan de control intern de l’administració local en el sentit següent: 
 
“1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control equivalentes en los 
ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento. 
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la 
normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales, este informe será elevado al 
Pleno.” 
 
Primer.- Es dóna compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 20160030 de data 19 d’abril de 2016, 
mitjançant la qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i del Patronat 
Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i s’ informa dels comptes anuals formulats per la Societat 
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Esportiva Móra d’Ebre, SLU i Móra d’Ebre Bus, SLU,  de l’exercici 2015, que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“DECRET ALCALDIA núm. 20160030 
 
Aprovació expedient liquidació exercici 2015 

 
I. ANTECEDENTS 

 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat 
següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses de l’Ajuntament:  
 1. Exercici en curs: 2015 
 
  Pressupost inicial de despeses: 5.225.405,13 € 
  Modificacions de despeses: 1.409.830,73 € 
  Pressupost definitiu de despeses: 6.635.235,86 € 
  Despeses compromeses: 5.911.510,81 € 
  Obligacions reconegudes netes: 5.911.510,81 € 
  Pagaments realitzats: 5.236.484,07 € 
  Obligacions pendents de pagament: 675.026,74 € 
 
 2.  Exercicis tancats: 
 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 940.219,06 € 
Baixes: 0           
Pagaments realitzats: 881.533,68 €   
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 58.685,38 € 

 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament: 
 
 a. Exercici en curs: 2015 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 5.225.405,13 € 
Modificacions d’ingressos: 1.409.830,73 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 6.635.235,86 € 
Drets reconeguts: 5.657.266,04 € 
Drets anul·lats: 70.444,80 € 
Drets reconegut nets: 5.586.821,24 € 
Recaptació neta: 4.492.721,53 € 
Drets pendents de cobrament: 1.094.099,71 € 
 
 b. Exercicis tancats: 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 2.957.277,78 € 
Modificacions inicials: 45.267,03 € 
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Drets anul·lats: 45.131,15 € 
Recaptació: 1.463.304,31 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.494.109,35 € 
 
1.3. Respecte al pressupost de despeses de l’Escola:  
 1. Exercici en curs: 2015 
 
  Pressupost inicial de despeses: 246.322,67 € 
  Modificacions de despeses: 0 € 
  Pressupost definitiu de despeses: 246.322,67 € 
  Despeses compromeses: 232.345,93 € 
  Obligacions reconegudes netes: 232.345,93 € 
  Pagaments realitzats: 232.156,54 € 
  Obligacions pendents de pagament: 189,39 € 
 
 2.  Exercicis tancats : 
 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 0,00 € 
Baixes: 0,00 €           
Pagaments realitzats: 0,00 €   
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00€ 
 
1.4. Respecte al pressupost d’ingressos de l’Escola: 
 
 a. Exercici en curs: 2015 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 246.322,67 € 
Modificacions d’ingressos: 0 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 246.322,67 € 
Drets reconeguts: 262.919,01 € 
Drets anul·lats: 3.002,30 € 
Drets reconeguts nets: 259.916,71€ 
Recaptació neta: 227.341,38 € 
Drets pendents de cobrament: 32.575,33 € 
 
 b. Exercicis tancats: 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 20.104,23 € 
Baixes: 0 
Recaptació: 20.104,23 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0 
 
 
1.5 Ajuntament de Móra d’Ebre 

 
1.5.1 RESULTAT PRESSUPOSTARI 
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AJUNTAMENT DE               MÓRA D'EBRE

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 4.916.651,84 4.499.492,18 417.159,66

b. Altres operacions no financeres 670.169,40 961.844 ,78 -291.675,38

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.586.821,24 5.461.336,96 125.484,28

2. Actius financers 0,00 0,00 0,00

3. Passius financers 0,00 450.173,85 -450.173,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.586.821,24 5.911.510,81 -324.689,57
AJUSTOS:

245.657,17

336.479,46

67.855,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 189.591,73

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor eria per a despeses 
grals.

 
1.5.2 ROMANENT DE TRESORERIA 

 
 
 

AJUNTAMENT DE                    MÓRA D'EBRE

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/15
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 82.582,04

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.612.577,58

(+) del Pressupost corrent 1.094.099,71

(+) de Pressupostos tancats 1.494.109,35

(+) d'operacions no pressupostàries 24.348,52

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.332.033,11

(+) del Pressupost corrent 675.026,74

(+) de Pressupostos tancats 58.685,38

(+) d'operacions no pressupostàries 598.320,99

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació -49.915,94

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació p ressupostària 49.915,94

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pr essupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.313.190,57

II. Saldos de dubtós cobrament 716.311,49

III. Excés de finançament afectat 76.602,49

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 520.276,59
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1.6 Escola Municipal de Música i Dansa 
 

1.6.1 RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 259.916,71 231.858,96 28.057,75

b. Altres operacions no financeres 0,00 486,97 -486,97

1. Total operacions no financeres (a+b) 259.916,71 23 2.345,93 27.570,78

2. Actius financers 0,00 0,00 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 259.916,71 232.345,93 27.570,78
AJUSTOS:

0,00

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 27.570,78

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de treso reria per a despeses 
grals. 

 
1.6.2 ROMANENT DE TRESORERIA  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MÓRA D'EBRE

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/15
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 29.122,27

2. (+) Drets pendents de cobrament 34.206,41

(+) del Pressupost corrent 32.575,33

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 1.631,08

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 7.353,14

(+) del Pressupost corrent 189,39

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 7.163,75

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació p ressupostària 0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pr essupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 55.975,54

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 55.975,54
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2 . S’informa dels comptes anuals, que consten a l’expedient, formulats per les societats mercantils de 
capital integrament municipal Móra d’Ebre Bus, SLU i Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU, que es 
donaran compte al Consell d’ Administració de cadascuna d’ elles i posteriorment s’ aprovaran per la 
Junta General de cada societat, que estan formats per:  
- Balanç de Situació 
- Compte de Pèrdues i Guanys 
- Balanç de Sumes i Saldos  
 
3. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com el punt 24.2 de la 
memòria, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els 
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 716.311,49 €. Per 
determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 

D’acord amb l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per al càlcul 
dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació i considerant els percentatges 
recomanats per la Sindicatura de Comptes per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o 
impossible recaptació, la Corporació ha aplicat el següent criteri: 
 

- Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació …………................. 5% 

- Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació ......... 25% 

- Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació.…....... 40% 

- Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ........... 80% 

- Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació    .......100% 

 
4.Romanents de crèdit:  
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 243.560,76 € i estan formats pels d’incorporació 
obligatòria i voluntària: 
 
- El total de romanents de crèdit d’incorporació obligatòria ascendeix a un total de 76.602,49 € (art. 182.3 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals). Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats. Els d’incorporació obligatòria 
figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament 
afectat: 
 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals), que ascendeix a un import de 166.958,27 euros. 
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Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada 
acordada la distribució del superàvit.  
 

5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 

 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
 
El pressupost general liquidat (en termes consolidats: Ajuntament + Escola + SEME, SLU+ Móra d’Ebre 
Bus, SLU) de l’exercici compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa presenta una 
capacitat de finançament de 163.613,98 euros. 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 5.952.992,07 
Despeses no financeres 5.774.359,72 
Superàvit no financer 178.632,35 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -88.571,09 
PTE 56.356,74 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat -17.195,98 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 5.920.777,72 
Despeses ajustades 5.757.163,74 
Capacitat de finançament 163.613,98 

 
6. Compliment de la regla de la despesa  

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 
2015. 
 
La despesa computable de l’exercici 2015 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part 
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències 
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb 
superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
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determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l’obtingut de la liquidació del 2014 a la qual aplicarem la taxa de 
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% 
i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions 
de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els ajustos realitzat a fi d’analitzar si la liquidació del pressupost 2015 
compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l’entitat local consolidada compleix la 
Regla de la despesa amb un marge de 279.218,39. 
 
 

Concepte 
Liquidació exercici 2014 Liquidació exercici 2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 
5.435.964,86 5.682.815,97 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC) 

21.587,94 -168.196,48 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
-30.000,00 -151.000,50 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local. 

  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 
  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 
51.587,94 -17.195,98 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 
-Mecanisme extraordinari de pagament a 
proveïdors 2012 

  0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute 

5.457.552,80 5.514.619,49 

-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que integren la 
Corporació Local 

129.700,00 185.000,00 
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- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

729.576,95 950.784,44 

Unió Europea   99.985,24 
Estat   0,00 
Comunitat Autònoma 239.655,56 609.084,24 
Diputacions 472.857,97 223.344,68 

Altres Administracions Públiques 
17.063,42 18.370,28 

- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament 

  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la 
liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 
4.598.275,85 4.378.835,05 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 
0,013   

Despesa computable incrementada per la taxa 
de referència   

4.658.053,44   

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. 
n-1) (4) 

4.658.053,44   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici 
n) (5) 

  4.378.835,05 

Marge de compliment 
  279.218,39 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  -4,77% 

 
El pressupost general liquidat de l’exercici 2015 compleix amb la regla de la despesa per import de 
279.218,39 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l’exercici 
2014 era de 4.658.053,44 euros i la despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2015 ha estat 
de 4.378.835,05 euros. 
 

7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat  

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. 
No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al 
TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 5.282.822,67 
2 (-) CCEE 0,00 
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3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 5.282.822,67 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 5.529.169,69 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 325.378,33 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 110,82% 

 
El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 110,82 %, per la 
qual cosa no compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a l’endeutament, a la 
normativa establerta. 
 

8. Període mig de pagament 

El PMP global del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 61,99 dies.  

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP detallat per entitats ha estat el següent: 

      
En días 

 

Entidad 
Ratio de  
Operaciones  
Pagadas * 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes de  
Pago * 

Periodo Medio de  
Pago Trimestral * 

 Móra d'Ebre 91,92 28,96 64,61 
 Esc. Música i Dansa (24,81) (15,35) (24,40) 
 Móra d'Ebre Bus, SL 24,47 (14,99) 11,88 
 S. Esportiva Móra d'Ebre, SL (14,86) 11,39 (8,71) 
  

*Cuando el dato se refleja entre  paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el 
pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a 
que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

 
 
II. FONAMENTS DE DRET 

 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la 
recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 
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• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l’any en curs i el 
següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, 
aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament si 
aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sisena de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i 
destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici 
en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
7. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats figura a la part 
d’antecedents i que s’adjunta en annex a l’expedient amb el corresponent detall. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
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Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.4 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Móra d’Ebre, 19 d’abril de 2016” 
 
 
Segon.- Es dóna compte de l’Informe d’Intervenció anual relatiu al compliment de la normativa en matèria 
de morositat, de conformitat amb l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 
 
Adoració Fornós Clúa, tècnica d’administració general del grup A, exercint accidentalment les funcions de 
secretaria i intervenció, per estar vacants les dues places (Resolució DGAL de 26/02/2013), INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual d’adreça : El Ple 

1.2. Caràcter : preceptiu 

1.3. Títol : Informe anual compliment normativa en matèria de morositat 

1.4. Referència : 01/16 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
Primer.- De conformitat a l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció anualment 
elaborarà un informe, en el què s’avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest 
informe serà elevat al Ple. 
 
Segon.- Actualment, tenint en compte les instruccions dels Serveis Econòmics Municipals de la Diputació 
de Tarragona i en seguiment de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya de data 14 de febrer de 2014, el termini legal per al pagament és de 30 dies des 
de què es fa el reconeixement de l’obligació, per tant, segons instruccions del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, resulta que l'Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la "O" i 30 
dies, a partir d’aquest moment, per al pagament. 

Tercer.- En aquest mateix sentit, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial al sector públic, en el seu art. 3 va incloure un nou apartat 6è a l’art. 13 de la LO 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en què s’estableix que “Les administracions 
públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria 
que ha d’incloure, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es 
garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. Les administracions 
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públiques han de vetllar per l’adequació del seu ritme d’assumpció de compromisos de despesa a 
l’execució del pla de tresoreria. 

 
Quan el període mitjà de pagament d’una administració pública, d’acord amb les dades publicades, superi 
el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat, l’Administració ha d’incloure, en l’actualització 
del seu pla de tresoreria immediatament posterior a la publicació esmentada, com a part d’aquest pla el 
següent: 

a) L’import dels recursos que dedica mensualment al pagament a proveïdors per poder reduir-
ne el període mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 

b) El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment 
d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeti generar la 
tresoreria necessària per reduir el seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al termini 
màxim que fixa la normativa sobre morositat.” 

 
A l’exercici 2015 no es va elaborar un pla de tresoreria per problemes administratius però que esmenats 
els mateixos, a la data que es subscriu aquest informe s’està elaborant un pla de tresoreria per a l’exercici 
2016. 
 
Quart.- Així mateix, mitjançant Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règim de finançament, prevists en la Llei Orgànica, 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta norma té com a objectius eradicar 
la morositat, controlar i reduir el deute comercial, subministrar liquiditat a les empreses mitjançant una 
reducció dels períodes mitjans de pagament, incrementar la transparència, reforçar el compliment de la 
normativa europea en la lluita contra la morositat i augmentar l’eficiència en la gestió de les 
Administracions Públiques. 
 
En desenvolupament d’aquesta disposició, a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals a partir del tercer trimestre de l’exercici 2014 (aquest inclòs) es va posar a disposició una 
aplicació de captura relativa a l’obligació de comunicació i publicació del Període Mitjà de Pagament 
(PMP) calculat d’acord amb el previst al reglament amunt indicat, mitjançant la qual es va trametre tota la 
informació establerta en l’esmentada normativa. 
 
3. CONCLUSIÓ 
 

Atès la normativa de referència, ja es va donar compte al Ple de data 29 de febrer de 2016 dels quadres 
següents: 3.1 i 3.2. 

3.1. Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’exercici 2015 s’obtenen les dades 
següents: 

 

Període mig de 
pagament (PMP) 
(dies) 

Dins el període legal de 60 
dies de pagament 

Fora del període legal de 
pagament 
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Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import 

Ajuntament 132,75 144 69.348,81 318 608.365,99 
Escola 
Música i 
Dansa 5,63 20 5.253,44 3 283,05 
Móra d’Ebre 
Bus, SLU 34,78 18 3.114,51 2 1.373,88 

SEME, SLU 7,19 22 11.013,94 1 167,71 
 

3.2. Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de 2015, s’obtenen les 
següents dades: 

 

 

Període mig de 
pagament 
Pendent (PMPP) 
(dies) 

Dins el període legal de 60 
dies de pagament 

Fora del període legal de 
pagament 

 

Nombre de 
factures 

Import total 
Nombre de 
factures 

Import 

Ajuntament 131,24 242 233.506,61 178 358.228,70 
Escola Música 
i Dansa 15,00 5 211,77 1 41,38 
Móra d’Ebre 
Bus, SLU 42,70 7 3.597,28 5 567,45 

SEME, SLU 71,33 7 1.878,59 8 1.868,18 
 

3.3 Finalment, és fa constar que del còmput global a la data de tancament de l’exercici econòmic 2015 en 
resulta que el període mig de pagament a proveïdors, un cop consultades les dades comptables, és de 
61,99 dies. 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP detallat per entitats ha estat el següent: 

      
En días 

 

Entidad 
Ratio de  
Operaciones  
Pagadas * 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes de  
Pago * 

Periodo Medio de  
Pago Trimestral * 

 Móra d'Ebre 91,92 28,96 64,61 
 Esc. Música i Dansa (24,81) (15,35) (24,40) 
 Móra d'Ebre Bus, SL 24,47 (14,99) 11,88 
 S. Esportiva Móra d'Ebre, SL (14,86) 11,39 (8,71) 
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*Cuando el dato se refleja entre  paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el 
pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a 
que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

 
Cal tenir en compte que el retard en el pagament de les subvencions per part de la Generalitat de 
Catalunya ocasiona desajustos en la tresoreria municipal.  
 
Aquest informe s’emet tenint en compte que les funcions reservades d’intervenció i secretaria 
corresponen exclusivament a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, qui són els que la llei atorga les funcions de fer pública i assessorament legal preceptiu, 
de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
Móra d’Ebre,  19 d’abril de 2016” 

Tercer.- Assabentar-se de la liquidació de l’exercici 2015 aprovada per Decret d’alcaldia núm. 20150030 
de data 19 d’abril de 2016 i de l’informe d’intervenció sobre l’anàlisi del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute que consta a l’expedient de la 
liquidació de l’exercici 2015, en virtut del que disposa l’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

Quart.- Assabentar-se de l’informe d’intervenció anual relatiu al compliment de la normativa en matèria de 
morositat, de conformitat amb l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 

El senyor Sixte Melchor explica a grans trets com es tanca l’any 2015. A la pàgina 4 queda 
reflectit com es tanca, en definitiva el resultat pressupostari ajustat és de 189000 euros i això 
significa que s'ha gastat 189000 menys dels que s'han ingressat. Després és reflectit a al 
continuïtat de l’Ajuntament i per tant es pot dir que el 2015 es tanca en un romanent de tresoreria 
de despeses generals de 520000 euros en positiu. Això significa que s'hi a 31 de desembre de 
2015 s’hagués cobrat tot el que es tenia que cobrar i s’hagués pagat tot el que es tenia que 
pagar hi hauria a caixa 520000 euros. Això és en resum la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament, bàsicament s’ha gastat menys del que s’ha ingressat i en teoria es tindria 520000 
euros per despeses, que donat la tresoreria, evidentment no es té però això ens diuen els 
números. 
També ens diu els ratis de finançament, després de fer tots els ajustos que demana la 
comptabilitat europea, si l’Ajuntament anés a demanar un préstec no hi hauria cap problema en 
demanar un préstec de 163000 euros a nivell comptable, per lo que vol dir que l’Ajuntament té 
una capacitat de finançament de 163000 euros.  
En relació a la regla de despeses del any 2012-2013 la qual deia que els Ajuntaments no podien 
gastar en inversions més d’un 15% respecte al any anterior. L’Ajuntament està en -4,77, totes les 
inversions que s’han fet estan dins dels paràmetres que demana la llei.  
L’únic que no es compleix dels tres paràmetres, és el deute, tot i que s’ha reduït em 470000 
euros aproximadament en el 2015, estan en un rati de 110,82%, es preveu que al 2016 es tanqui 
al voltant d’un 80-90%.  



 
 

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 

28

El termini promig de pagament a proveïdors s'havia allargat degut a l’obra que es va tenir que fer 
i pagar abans del 30 d’agost del Passeig de l’Ebre. Però si es miren d’altres com l’Escola 
Municipal i la Societat Esportiva estan 24 i 14 dies respectivament per davall del termini màxim. 
El senyor Joan Piñol destaca un parell de detalls, que aquesta capacitat d’endeutament xifrada 
en 163613,98 és una xifra importantíssima des del punt de vista econòmic doncs feia molts anys 
que l’Ajuntament de Móra d’Ebre no tenia capacitat d’endeutament, és la primera vegada en 
molts anys. També destaca, respecte al percentatge d’endeutament xifrat en 110,82, el límit legal 
permès és 110, per lo que s’excedeix un percentatge menor, quan es venia de 178%. Continua 
dient  que  les previsions s'han complert i s’ha aconseguit  contenir la  situació d’endeutament 
allargada en el temps que es venia produint en aquest ajuntament, i per tant en tota la prudència, 
es pot  afirmar que s’esta ben  encaminat i  que si es manté el nivell de gestió econòmica, es 
podria deixar aquesta legislatura l’Ajuntament en una situació econòmica molt normalitzada. 
Destaca que tenint en compte d’on se ve, és satisfactori per l’equip de govern. 
                                                            ----------------  
 
9.- Mocions grups municipals 
 
9.1.- MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT 
DE TURQUIA 

 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix les 
persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis 
catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets 
humans, rebutgen aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  
 
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments i les institucions supramunicipals estan 
donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan 
treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la 
Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de 
Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al 
voltant de 4.500 refugiats.  
 
A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar una 
sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les 
sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes 
responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els 
Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros 
addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar 
en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  
 
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de persones que 
fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl 
europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de 
l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues 
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jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 
2015 van utilitzar 900.000 persones.    
 
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques migratòries al 
servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i 
respecte als drets humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma 
irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 
irregularitat.  
 
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la 
crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és 
acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de 
control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: 
visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països 
d’origen i trànsit, etc. 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els estats i 
les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la 
Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es 
prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 
 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes les 
persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a 
Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les 
ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i : 
 
Per tot això, els grups municipals de CIU, d’ERC i PSC, proposen al plenari de la Corporació l’adopció del 
següent, 
 
ACORD, 
 
• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i 

Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació 
en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional. 

• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països 
d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les 
quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament 
de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de 
Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost 
adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una 
acollida estable i de qualitat. 
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• Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i protecció. Adaptant 
els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per 
garantir la seva vida en família i la seva integració.  

• Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en l'acollida 
i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les persones 
sol·licitants d’asil.  

• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració 
de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la 
discriminació, i promoure la cohesió social.    

• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  

• Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.     

La senyora Cinta Agné comenta que s’han afegit per fer més forta la moció.  
 
El senyor Joan Piñol afegeix que és una satisfacció que fruit de la comissió informativa hagin 
pogut consensua diverses mocions. Agraeix la col·laboració de tots els grups. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per majoria de dotze vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU, ERC i PSC i una abstenció del 
representant del grup municipal del PP, dels tretze membres que integren el seu nombre 
legal. 

------------------- 
 
9.2.- MOCIÓ PER DESTINAR A LES TERRES DE L’EBRE ELS RECURSOS OBTINGUTS PER 
L’IMPOST SOBRE LES CENTRALS NUCLEARS, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 

Les comarques ebrenques han patit amb especial intensitat els efectes perniciosos derivats de la crisi 
econòmica que s’han afegit a la manca d’inversions tant dels pressupostos generals de l’Estat com, en 
especial, dels pressupostos de la Generalitat durant aquests darrers anys. Enguany la Generalitat tan sols 
destinarà 18 milions d’euros a l’Ebre, quantitat a totes llums insuficient. 

La crisi i les retallades han facilitat la progressiva desindustrialització de les nostres comarques. Per citar 
només un cas recent, cal destacar el tancament de la planta que l’empresa Ercros té a Flix. Aquesta 
realitat sumada a l’augment progressiu de l’atur i a la falta d’expectatives laborals dels nostres joves fa 
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urgent la implantació d’un pla d’industrialització específic per a les quatre comarques de les Terres de 
l’Ebre. 

És evident per a tothom que les comarques de l’Ebre pateixen secularment una desinversió per part de la 
Generalitat superior a la mitjana catalana i que, alhora, han de fer front a un context econòmic i industrial 
encara molt marcat per la crisi econòmica, i que es veurà agreujat si tal com està previst es compleix el 
compromís dels Governs espanyol i català de tancar les centrals nuclears un cop acabin la seva vida útil 
que està a l’horitzó (presents a Catalunya tant a la Ribera d’Ebre com al Baix Camp). 

Això reforça la necessitat d’impulsar un pla d’industrialització que hauria de potenciar la innovació i la 
recerca potenciant la creació de nous centres tecnològics a les nostres comarques. Així mateix, s’hauria 
de procedir a fomentar la internacionalització de les empreses ebrenques, fomentant la marca Terres de 
l’Ebre, garantint el nivell competencial en matèria lingüística i facilitant el retorn dels joves talents.   

Tenint presents aquests argument té una especial rellevància l’anunci recent per part del mateix Govern 
de què la Generalitat a partir d’ara podrà cobrar i administrar els recursos provinents de l’impost sobre les 
centrals nuclears un cop aixecada la suspensió cautelar decretada al seu moment pel Tribunal 
Constitucional. 

La inversió d’aquests recursos a les comarques ebrenques permetria reactivar la generació d’activitat 
econòmica i la creació de nous llocs de treball, incidint especialment en els joves, els aturats de llarga 
durada i els aturats majors de 55 anys.   

 
Pels motius anteriorment exposats, el grup socialista proposa al Ple l’aprovació dels següents:  
 
ACORDS 
 

1. Demanar al Govern de la Generalitat que destini a les comarques ebrenques com a mínim el 
50% dels recursos obtinguts per l’impost sobre les centrals nuclears. Segons fons de la mateixa 
Generalitat aquest impost permetrà recaptar aproximadament uns 48 milions d’euros anuals.   

2. Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments i agents territorials i econòmics, un pla 
d’industrialització de les Terres de l’Ebre. Aquest pla ha d’incloure un calendari d’inversions i 
d’actuacions concretes a tal efecte. 

3. Manifestar la solidaritat i el suport d’aquest ajuntament amb als treballadors d’Ercros i les seves 
famílies. Acordar també instar a la Generalitat a fer una tasca de mediació entre l’empresa i la 
plantilla a fi i efecte de trobar una solució a la continuïtat laboral dels treballadors.    

 
4. Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 

Parlament de Catalunya així com a tots els grups parlamentaris, a la Diputació de Tarragona i als 
Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i les Comarques Tarragonines. 
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La senyora Dolors Gurrera explica que demanen que no sigui un 10% sinó un 50% el que es 
destini a les Terres de l’Ebre degut a que és un impost ambiental i creuen que ha de ser el 
territori on estan les centrals nuclears les que han de ser beneficiaris dels diners recaptats. 
Sobretot fer un pla d’industrialització que creuen que és molt necessari degut a la crisis i més 
endavant el tancament de la central nuclear quan arribi el moment, que suposarà pèrdues de 
treball. 
La senyora Cinta Agné creu que és una moció oportunista per part del PSC. Tema recursos 
creuen que s’està treballant per part del govern i per part del territori. La moció parla de la 
desinversió de la Generalitat a les Terres de l’Ebre però no de la desinversió reiterada dels 
governs espanyols del PSOE cap a les Terres de l’Ebre, només cal mirar les infraestructures 
viaries i ferroviàries que depenen de l’Estat. Mai abans el PSC havia proposat a la Generalitat un 
impost nuclear, al contrari, quan van estar al govern s’hi van oposar. Recorden que fruit de 
l’acord d’estabilitat entre CIU i ERC, al gener de 2015 es va impulsar la creació de dos nous 
impostos ambientals, la llei 12/2014 que regula el impost sobre tres efectes contaminants, entre 
ells està el produït per l’energia elèctrica d’origen nuclear i l’article 22 concreta que el 10% 
d’aquest import revertirà en els municipis de l’àrea nuclear. Dels 48 milions anuals al nostre 
territori revertiran 4 milions. Recorden i reivindiquen que el impulsor d’aquest impost va ser ERC i 
és per això que votaran NO a la seva moció. 
El senyor Joan Piñol subscriuria amb un 99,5% el contingut de la intervenció del grup d'ERC, en 
el sentit de tots el raonaments que ha fet, però discrepa que la impulsió de la llei sigui 
exclusivament d'ERC. Per que tot saben que això va néixer de la MADE i es va tramitar i portar 
al parlament per un diputat de convergència però diu que ara no es tracta d’això. Per tot el 
demés es sumen al contingut total del raonament. 
El senyor Launes es suma als dos per que creu que és correcte. 
La senyora Gurrera explica que creuen que no és oportunista per que quan es va presentar al 
parlament, el PSC es va abstenir ja que tot i compartint l’objectiu de la llei, que era posar en 
enfasi la millora ambiental a partir de la fiscalitat, va creure que la llei al final no motivava a les 
empreses a modificar les polítiques ambientals i millorar la competitivitat de l’economia. 
Literalment van dir: “Creiem que la llei que avui s’aprova no constitueix un instrument real 
d’estímul incentiu a la reducció de la contaminació atmosfèrica ni de les emissions de gasos amb 
efectes hivernacles ni la millora d’estalvi i eficiència energètica. Els impostos ambientals haurien 
de tenir per objecte la preservació o la millora de la qualitat del medi ambient i no sol la 
recaptació estable sinó també hauria d’incentivar per modificar conductes i per aplicar les 
millores tecnològiques possibles” Tampoc es van considerar les esmenes que van presentar els 
socialistes, com en primer lloc que el tipus de gravamen s’elevés, segon que una part de la 
recaptació es destinés a un fons per al impuls de l’eficiència energètica, i tercer també es va 
demanar que el mínim del 50% es destinés a elaborar el pla de dinamització econòmica per a les 
comarques catalanes en el radi de les centrals nuclears amb l’objectiu de preveure el impacte 
que tindrà sobre l’activitat econòmica el tancament de les mateixes quan es produeixi, que els 
socialistes seguiran proposant als 40 anys de vida útil. Per tant ja es va demanar el mateix al seu 
moment quan es va presentar la llei i creuen que el 10% es insuficient i injust pel territori on 
estan les poblacions més properes a les centrals nuclears. 



 
 

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 

33

El senyor Joan Piñol creu que ja ho han dit tot i agraeix l’explicació que ha fet sobre el 
comportament del seu partit al Parlament de Catalunya però creu que ara s’està tractant la moció 
presentada aquí a Móra d’Ebre i en aquest moció no veu un gran text mediambiental, que sol 
proposen que en comptes d’un 10% que proposa la llei aprovada sigui d’un 50%. I que al 
Parlament això no ho van proposar mai, sinó que es van abstindre al.legant  que ho voldrien 
incrementar. Creu que un cop la llei està aprovada presentar això és, tal com a qualificat la 
senyora Agné, d’oportunista. En el cas de Convergència ja li anuncia que no recolzara la moció. 
La senyora Dolors Gurrera diu que això ho ha tret de l’explicació del portaveu que va fer al seu 
moment de donar el vot, i que estava inclòs lo del 50%. 
El senyor Joan Piñol reitera que mai han presentat el 50%, sol cal buscar-ho al diari de sessions i 
veurà com no s’ha plantejat mai.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és desestimada per onze vots en contra dels 
representants dels grups municipals de CIU, ERC i PP i dos a favor dels representants 
del grup municipal del PSC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 

------------------- 
 
9.3.- MOCIÓ SOBRE LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA I EL NOMENCLÀTOR FRANQUISTA AL 
TERME MUNICIPAL DE MÓRA D’EBRE 
 

Atès que l’article 15 de la Llei de la memòria històrica, aprovada a les Corts espanyoles el 26 de 
desembre de 2007, insta les administracions públiques a “prendre les mesures oportunes per a la retirada 
d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o 
col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura” franquista.  

Atès que aquest mes d’abril es celebra el vuitanta-cinquè aniversari de la II República Espanyola, que 
enguany es commemorarà el 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil que posteriorment va desembocar 
en una dictadura repressiva i limitadora de les llibertats de la ciutadania durant quatre dècades.  

Atès que més de 40 anys després de l’acabament de la dictadura militar encara podem localitzar símbols 
franquistes als carrers de Móra d’Ebre, tal i com es pot comprovar al cens de simbologia franquista del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, on consten fins a set objectes perfectament 
catalogats dins del nostre terme municipal.  

Tenint en compte la possibilitat real que alguns dels carrers i noms d’espais públics de la nostra població 
mantinguin encara alguna vinculació amb la dictadura franquista, amb l’objectiu original d’honorar o fer 
permanent el record de personatges vinculats a la repressió i als moviments feixistes.  

Atès que les plaques, tal com va establir la Llei d’habitatges de Protecció Oficial de 15 de juliol de 1954 i 
en el Ordre de 9 d’agost de 1961 la funció d’aquelles plaques era “posar de manifest” no només la 
protecció acordada, si no les obligacions adquirides pels promotors i propietaris amb la construcció”. Que 
té efectes durant trenta anys a partir de la construcció dels edificis. 

I atès que aquesta funció i efectes ja han caducat i, per tant, han deixat de tenir la funció administrativa 
que n’obligava la col·locació. De manera que en no tenir cap funció no té cap sentit que es mantingui 
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Per tot això, el grup municipal d’ERC demanem al Ple municipal l’aprovació dels següents acords: 

1. Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, per tal de poder retirar els  símbols 
 franquistes de  les  façanes  dels  edificis en  el nostre terme municipal, que encara estiguin col·locades, 
així com qualsevol altra simbologia franquista.  

2. Retirar, tots els elements franquistes inventariats al municipi, en especial les plaques dels edificis del 
Instituto Nacional de la Vivienda. El cost de la retirada i reparació anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

3. Establir un conveni amb el Memorial Democràtic de Catalunya per realitzar un inventari dels llocs i 
espais vinculats a la  memòria democràtica i  la lluita antifranquista  per tal de catalogar-los com a 
patrimoni cultural municipal, es senyalitzin i s’integrin dins de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial 
Democràtic. 

4. Restituir la dignitat i la memòria de tota persona o entitat que va ser perseguida o il·legalitzada durant 
períodes dictatorials. 

5. Crear  una  comissió  tècnica perquè realitzi  un  inventari  dels llocs  que  tinguin un  valor  històric 
 relacionat  amb  la  memòria  democràtica  i antifeixista, per tal que aquest Ple pugui declarar-los 
patrimoni cultural de la ciutat, i es procedeixi posteriorment a la seva senyalització. Notificar el contingut 
del present acord al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) i al Memorial 
Democràtic de Catalunya. 
 

La senyora Cinta Agné comenta que hi ha dos errades al document presentat. Eliminar 
“nomenclàtor” del títol de la moció i al quart paràgraf “tenint en compte la possibilitat real dels 
carrers” també el traurien.  

El senyor Joan Piñol li demana que llegeixin els acords. 

La Cinta Agné procedeix a llegir-los. 

El senyor Joan Piñol expressa quin serà el sentit del vot de convergència i els motius. Explica 
que ja li va transmetre que condemnen la època de dictadura que va viure l’estat espanyol. 
Algunes qüestions les podrien arribar a subscriure, les positives, però el tema de les plaques que 
fan referència que hauria de treure l’Ajuntament de Móra d’Ebre entenen que formen part de la 
historia del municipi, de Catalunya i d’Espanya, i per tant s’entén que tot i que recordin a una 
època absolutament deplorable, s’entén que poden tenir una funció pedagògica: recordar el que 
mai més hauria de succeir;n aquest sentit entenen que pot agradar mes o menys però aquesta 
simbologia, molta d’ella ja minvada per que es va fer una actuació d’acord amb el memorial 
democràtic, de fet si ho comproven veuran que la placa que ells fan esmena, l’edifici de vivendes 
socials, ja te la part del “yugo” i de les dates esborrat. Doncs entenen que d’alguna manera ja 
han fet una intervenció en aquest sentit. D’altra banda també creu que no s’està al millor moment 
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econòmic per destinar recursos a fer això. En tot cas vol dir-li que entenen perfectament el fons 
de la moció, no comparteixen el redactat de la mateixa i per això no la poden votar, però si que 
s’obrin a parlar en positiu d’aspectes com realitzar un inventari dels llocs i posar-los en valor, 
igual que el punt cinquè de crear una comissió tècnica. Si ells estan disposats a seure a mirar tot 
això en pla positiu i a reforçar la memòria de la gent que ho va patir, doncs estan a la seva 
disposició, però lamentablement no podran votar la moció tal com esta plantejada perquè això 
implica esborra part de la nostra història, sense el valor d’aprendre del passat per a que no torni 
a succeir mai més. 

La senyora Dolors Gurrera diu que es van abstenir a la comissió informativa però que votaran a 
favor. 

La senyora Cinta Agné diu que aquesta moció l’han presentat per que hi ha una llei de memòria 
històrica aprovada per les Corts espanyoles el 26 de desembre de 2007 que insta a les 
administracions públiques a prendre les mesures oportunes per la retirada d’escuts, insignes, 
plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació personal o col·lectiva de la 
sublevació militar a la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura franquista. Atès que les 
plaques tal com va establir la llei d’habitatges de protecció oficial del 15 de juliol del 54 o han 
pogut llegir a l’ordre del 9 d’agost del 6, la funció d’aquelles plaques era posar en manifest no 
només la protecció acordada sinó les obligacions adquirides pels promotors i propietaris en la 
construcció i que te efectes durant 30 anys... Creu que això ja ha caducat i per això l’han 
presentat. 

El senyor Joan Piñol cita textualment lo que diu la placa amb el yugo i les fletxes borrades: 
“Delegación Nacional de Sindicatos, Grupo Maestros Lluis Viñas, 16 viviendas, año 1955” i ho 
diu per que creu que molta exaltació no crea. Creu que és un tema de posició i que si van en 
l’altre sentit els trobaran de cara en el sentit de poder restablir a aquelles persones que han patit 
aquestes conseqüències.  

Posada la proposta a votació, la mateixa és desestimada per vuit vots en contra dels 
representants dels grups municipals de CIU i PP i cinc a favor dels representants dels 
grups municipals d’ERC i  PSC, dels tretze membres que integren el seu nombre legal. 

------------------- 
 
9.4.- El grup municipal d’ERC comunica la retirada d’aquesta moció.  

------------------- 
 
9.5.- MOCIÓ PER AL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBfòbia  
 
Exposició de motius 
 
I. Atès que, fa més d’un any, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 

d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a 
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eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un 
ampli suport parlamentari i del teixit associatiu. 

 
II. Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals 

han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament 
efectiva en els àmbits competencials respectius”. 

 
III. Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de les seves 

competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei les 
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la”. 

 
El Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple els següents ACORDS: 

Primer.- Que l’Ajuntament de Móra d’Ebre, realitzi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions 
per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a Móra d’Ebre,  afavorir-ne el seu 
compliment i demanar a la Generalitat de Catalunya un desplegament real de la Llei 11/2014. 
 
Segon.- Declarar Móra d’Ebre com a poble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de LGBTI i 
contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual. 
 
Tercer.- Es farà onejar la bandera de l’arc de Sant Martí en un lloc adient a consensuar, els dies 17 de 
maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull 
LGTB, i es donarà suport als actes organitzats en aquest sentit. 
 
La senyora Cinta Agné llegeix els acords. 
El senyor Joan Piñol pregunta si inclouen la proposta dels llocs a la moció o si es consensuarà 
posteriorment.   
ERC respon que s’han de consensuar al marge de la moció. 
La senyora Dolors Gurrera comenta que donaran tot el suport a aquests actes. 
El senyor Joan Piñol expressa el suport a aquesta moció i l’esforç d'ERC en consensua la moció 
amb convergència de les coses no tenia clares. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada  per unanimitat dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 

------------------- 
 
9.6.- MOCIÓ  A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA.  
 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats 
per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes 
pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de la 
cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per 
assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la 
competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de 
gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments 
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educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una 
disminució del benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem 
demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització 
horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari 
laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat 
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per 
dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del 
vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels 
casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, 
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El 
prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps 
personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen 
en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a 
les 19-20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb 
l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i participació de 
la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha 
diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i 
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què  cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no 
determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la 
norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, 
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de 
que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les 
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és l’hora, 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta 
qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la 
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les 
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment 
progressiu de les desigualtats. 
 
Per tot això, fruit de les demandes els grups municipals de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, proposen al 
plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD,   
 
Aprovar aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició 
cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model 
social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a 
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nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la 
componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests 
treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, 
adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris 
laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els 
associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el 
que justifica que l’Ajuntament de Móra d’Ebre,es pronunciï a favor de la reforma horària.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada  per unanimitat dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 

------------------- 
 
9.7.- MOCIÓ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN DEFENSA DE LES DIPUTACIONS 
 
Les diputacions catalanes han esdevingut, des de la seva fundació, un eina bàsica de desenvolupament, 
cohesió i suport als municipis, al territori i a la ciutadania. Els serveis que presten als ajuntaments i 
consells comarcals són bàsics per al seu correcte funcionament i la garantia de l'equilibri territorial entre 
els grans municipis i els més petits. 
 
L'acció de les diputacions ha permès una important injecció de recursos que han complementat, i en 
moltes ocasions suplert, els d'altres administracions. Això s'ha materialitzat posant a l'abast del territori 
una sèrie de plans d'inversions en infraestructures, la prestació de serveis a les administracions més 
properes i el suport a les entitats i associacions. Tot això en benefici de les persones que hi viuen.  
 
El greu problema de manca de recursos econòmics dels ajuntaments pot donar lloc a dificultats en la 
prestació de serveis bàsics als ciutadans. Per fer front a aquesta problemàtica, les diputacions faciliten 
eines i recursos, especialment als municipis més petits, que permeten que els serveis bàsics es puguin 
continuar prestant.  
 
Ateses les característiques de molts dels municipis de les nostres comarques, difícilment podrien exercir 
les seves competències sense l'assistència tècnica, administrativa, jurídica i econòmica que presta la 
Diputació de Tarragona. 
 
Els ensenyaments musicals, artístics o l'educació especial que la Diputació de Tarragona posa a l'abast 
de la ciutadania són de primer ordre. Sense l'acció de la corporació supramunicipal els usuaris d'aquests 
serveis no tindrien l'oportunitat de gaudir-ne, amb tota seguretat, amb la proximitat i la qualitat amb la que 
es presten actualment. 
 
L'impuls a la cultura, mitjançant, entre altres iniciatives, la labor del Museu d'Art Modern, la publicació de 
llibres o el suport a les iniciatives culturals del ens locals i de les entitats privades; així com el treball en 
favor de la creació d'ocupació i promoció econòmica, són actius molt importants per al desenvolupament 
del territori que Diputació de Tarragona prioritza. 
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Amb l'actual sistema de finançament del món local i de les comunitats autònomes, no ens podem 
permetre renunciar als fons que es transfereixen a les diputacions per part de l'administració de l'Estat, ni 
als serveis que es presten des d'aquest Ens. 
 
Actualment no existeix una alternativa real a les diputacions que garanteixi que els recursos i els serveis 
que ara gaudeixen a través d'elles els ajuntaments, el territori i les persones, arribin a bon port. Mentre no 
es desplegui la Llei de Vegueries, aprovada al Parlament de Catalunya l'any 2010, que permetrà que 
Catalunya disposi del seu propi model territorial, les diputacions han de continuar amb la seva tasca. 
 
Per tot l'exposat, eel grup municipal de CIU proposa al Plenari l'adopció dels següents acords: 
 
Declarar la necessitat de la continuïtat de les tasques de les diputacions catalanes independentment de la 
seva denominació. 
 
Les diputacions són un instrument necessari i imprescindible al servei dels ajuntaments –especialment els 
més petits- i consells comarcals, el territori i la ciutadania, mentre Catalunya no disposi de la seva pròpia 
organització territorial. 
 
Manifestar el reconeixement a la tasca que desenvolupa diàriament el personal de la Diputació de 
Tarragona, i que permet facilitar els serveis de qualitat que aquesta presta. 
 
Notificar aquest acord als grups polítics del Congrés dels Diputats 
 
El senyor Joan Piñol llegeix la part dispositiva, els acords.  
 
La senyora Cinta Agné comenta que això no caldria tractar-ho si Catalunya fos un nou estat i que 
per això s’abstindran. 
 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per majoria de vuits vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU i PP i cinc abstencions dels 
representants delz grups municipals d’ERC i PSC, dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 

------------------- 
 
9.8.- MOCIÓ PER L’APLICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
D’ORIGEN NUCLEAR. 

Amb l’objectiu d’aconseguir més finançament per a la Generalitat de Catalunya, el mes de gener de 2015, 
fruit de l’Acord d’estabilitat parlamentària i de Govern signat entre CiU i ERC, s’impulsava a proposta 
d’Esquerra Republicana la creació de dos nous impostos de caràcter ambiental, concretats en la Llei 
12/2014, del 10 d’octubre. Aquesta Llei regula l’impost sobre tres efectes contaminants: l'emissió d'òxids 
de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera 
produïda per la indústria, i el de la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.  
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D’acord amb una esmena pactada durant el debat de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l’any 
passat, que es concreta en l’article 22 de la Llei 12/2014, el 10 % del que es recaptarà de l’impost sobre 
la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear de les centrals catalanes revertirà en els municipis situats 
en aquestes àrees nuclears per fomentar el reequilibri territorial. El fet que aquestes àrees siguin les 
properes a Ascó i Vandellòs pot representar un impacte molt positiu per a les Terres de l’Ebre 

El que es recapti de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear farà cap a un fons 
econòmic que tindrà per objectiu diversificar i reactivar l’economia a les zones amb centrals nuclears 
abans que se’ls esgoti la vida útil i calgui tancar-les. Aquesta acció de dinamització i millora de la 
competitivitat econòmica ha de permetre evitar l’impacte econòmic i laboral que pot comportar el 
tancament de les centrals en les àrees d’influència. 

L’impost serà vigent mentre es produeixi aquest tipus d’energia i ha d’afavorir, abans del tancament de les 
centrals nuclears, la creació d’un un teixit econòmic alternatiu amb nous sectors econòmics diversificats a 
comarques com la Ribera d’Ebre. 

Tanmateix, el passat mes de juliol de 2015, el Tribunal Constitucional admetia a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat del Govern de l’Estat, i suspenia aquest impost nuclear aprovat al Parlament de 
Catalunya. El recurs argumentava que hi havia encavalcament entre l’impost català sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear i l’impost estatal sobre la producció de combustible nuclear i residus 
radioactius d’energia nucleoelèctrica, un impost estatal que mai no ha revertit a les Terres de l’Ebre, 
malgrat governar PSOE i PP a l’Estat espanyol.  

A principis del mes de desembre de 2015, el Tribunal Constitucional aixecava la suspensió de l’impost 
sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. 

Actualment, des de la Vicepresidència del Govern de la Generalitat i la Conselleria d’Economia i Hisenda, 
s’està redactant el Reglament que ha de fixar com s’organitza la inversió d’aquest fons econòmic. El 
Reglament determinarà qui i com es farà el repartiment dels recursos derivats de l’impost. Es calcula que 
es pot recaptar un total de 48 milions d’euros anuals, un fet que implicaria el retorn al territori de més de 4 
milions anuals, mentre duri la vida útil de les centrals.  

El passat 5 d’abril, el secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó, es va reunir amb 
els alcaldes dels 18 municipis de la zona 1 de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellós II per consensuar la 
creació i dotació del fons  econòmic territorial. Aquest es farà efectiu una vegada s’hagi aprovat el 
Reglament que fixarà els criteris de distribució de la recaptació i els nous pressupostos de la Generalitat 
estiguin aprovats. 

Davant la importància que té aquesta actuació de reactivació econòmica i reindustrialització tant per la 
Ribera d’Ebre com per a les Terres de l’Ebre, els grups municipals d’ERC-AM i CIU,  proposen al Plenari 
de la Corporació, l’adopció del següent: 

ACORD, 

1. Que l’impost es destini a projectes que afavoreixin el creixement i les noves iniciatives emprenedores 

per a la reactivació econòmica de les zones afectades per les centrals nuclears. 
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2. Que una part dels recursos derivats de l’impost prioritzin els projectes que permetin pal·liar els dèficits 

en matèria d’infraestructures, i que fan difícil reactivar i diversificar econòmicament les zones afectades. 

3. Que el Reglament pel qual s’implementaran els recursos derivats de l’impost sigui resultat del diàleg 

entre la Generalitat i els representants municipals i econòmics del territori afectat. 

4. Traslladar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya i a la Conselleria d’Economia i 

Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

 
El senyor Joan Piñol llegeix els acords.  
La senyora Dolors Gurrera diu que estan d’acord en tot el que sigui pel territori, encara que sigui 
un 10% i que es facin aquests plans i infraestructures i tot el que necessitem, però que 
segueixen pensant que és injust i insuficient que és una oportunitat perduda. No votaran en 
contra però s’abstindran. 
El senyor Francesc Launes diu que s’abstindran per que pensen que ja s’estan fent bastantes 
coses al territori, encara que es podria fer més. No obstant, no votaran en contra sinó que 
s’abstindran.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada per majoria de deu vots a favor 
dels representants dels grups municipals de CIU i ERC i tres abstencions dels 
representants dels grups municipals del PSC i PP, dels tretze membres que integren el 
seu nombre legal. 

------------------- 

9.9.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT I AL POBLE DE FLIX PEL TANCAMENT D’ERCROS.  

 El proppassat dimarts, 22 de març de 2016, l’Ajuntament de Flix va aprovar, per unanimitat dels regidors 
que composen el plenari al moció que s’adjunta a continuació literalment:  

“La història de la fàbrica de Flix és com la del segle XX, una història plena de sobresalts. D’adaptació als 
canvis tecnològics i a les exigències dels mercats que, de manera implacable ha anat imposant el pas del 
temps. Però per damunt de tot, és la història d’una gent que amb tenacitat, visió i coratge  ha  anat 
esquivant un a un tots els obstacles que han sorgit en el camí.“   

Antoni Zabalza 1997.  

 Avui el darrer d’aquests obstacles que relatava el President del Grup Ercros ens porta a aquest Ple :  

Ercros Flix: darrera inversió mínimament significativa a Flix l’any 1997, fa gairebé 20 anys, 7.000 milions 
de pessetes, un 25 % amb origen públic. Des de llavors fins avui res de res, amb un deteriorament 
continuat de les plantes productives.  

Una empresa, una factoria, no pot sobreviure sense inversió, sense manteniment en 20 anys. Flix ha 
viscut una situació complicada, cada vegada més, les dos darreres dècades, cada vegada més convençut 
que el seu futur no passa per Ercros. Poc a poc empreses com Inquide o Kemira que havien apostat per 
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ubicar-se a Flix se n'adonen de qui tenen al costat i es desvinculen d'un perillós company de viatge, i 
busquen lluny de Flix el futur dels seus actius cercant solvència i fiabilitat i fugint d´Ercros.  

La de Flix, una factoria que va ser el principal centre de producció, negoci i ocupació d´Erkimia, una 
factoria que durant dècades va generar extraordinaris beneficis que van acabar revertint en altres 
factories del grup, poc a poc Ercros va veure la de Flix com un problema que havia d’abordar separant el 
seu futur del municipi.  

En paraules de la propia companyia: “Ercros continuarà esta política de ganar eficiencia, teniendo como 
objetivo el cierre de las plantas menos eficientes y competitivas“.  

El tancament de la línea de clor de Flix, el separar els noms de Flix i Ercros és una prioritat per a la 
companyia, com bé diuen, no és un mitjà, és un objectiu que Ercros vol concretar en els propers mesos. 
Ho va intentar l’any 2013 amb arguments purament econòmics, ara els arguments són més clars, 
operatius i estratègics. Flix no té lloc en el futur proper de l’empresa. Estem, sense dubte, davant d’una 
deslocalització dins del mateix Estat.  

Ercros al mateix temps i dins del mateix pla de reestructuració que pretén abordar en els propers mesos, 
contempla el tancament de la línia de clor de Flix al mateix temps que anuncia i anunciarà inversions 
milionàries en altres plantes del grup. Ja anunciades a Sabiñanigo, properament anunciada a Vila-seca. 
Que ningú es sorprengui Ercros ha de seguir fent fora de Flix el que està fent al nostre municipi, ha de 
continuar servint els mateixos clients amb els mateixos productes, però ho farà des d’altres factories del 
grup. Davant d’això no ens podem quedar parats i expectants, ningú s’hi quedaria. No sabem quines 
complicitats trobarà Ercros, la de la gent de Flix segur que no. La gent de Flix ha dit PROU.  

La mateixa empresa que amb tota la tranquil·litat i aprofitant la poca concreció de la llei de residus i sols 
contaminats al seu informe d’auditoria de 2015 , concretament a la pagina 65 sols preveu una despesa de 
2,94 milions d´euros pels propers nou anys per descontaminar 15 Ha de terrenys a Flix, es a dir poc més 
de 300.000 euros per any…  

La mateixa empresa que el passat més de març va demandar Acuamed i l’Ajuntament de Flix reclamant 
20 milions d’euros per la utilització dels seus  terrenys del racó de la pubilla per dipositar els seus propis 
residus ja tractats extrets del riu…  

La mateixa empresa que té gairebé 15 Ha de terrenys contaminats sense cap intenció de descontaminar-
los.  

La mateixa empresa que ha dipositat un milió de tones de residus al fons de l’embassament…  

La mateixa empresa que paga els seus tributs amb un any de retard a l’Ajuntament de Flix i garanteix el 
pagaments a la Seguretat Social hipotecant tots els seus terrenys de Flix, habitatges dels treballadors 
inclosos.  

La mateixa empresa, Ercros, que en els darrers anys ha traït els seus jubilats,i ha fet fora desenes de 
treballadors  amb l’argument de garantir el futur de la planta…  
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Aquesta empresa, com tothom pot comprendre no trobarà la comprensió, ni la resignació de la gent de 
Flix ni del seu Ajuntament i esperem que no pugui trobar la tolerància ni la indiferència de l’Administració.  

D'aquella Administració a la que maltracta quan li convé, que li renegocia  el deute, que li finança les 
inversions, que no li fixa terminis per descontaminar, que no l’obliga a prestar garanties que cobreixin els 
seus passius ambientals… aquesta Administració no pot observar impassible el que és una 
deslocalització encoberta .  

Per tot això i perquè entenem que Flix no es mereix les decisions d’Ercros ni la política d’Ercros envers el 
municipi i perquè estem convençuts que com deia el Sr. Zabalza aquest obstacle, tot i les dificultats 
extremes i la situació crítica, també el salvarem, es proposa el següent ACORD:    

1. Manifestar la nostra indignació per un anunci d'inversions que només és possible 
gràcies a la descapitalització continuada dels beneficis històrics de la planta de Flix, que 
ha vist com la reinversió en la mateixa ha estat nul·la durant els darrers 20 anys.  

2. Remarcar que la viabilitat de la planta de Flix, amb clients i productes valorats al mercat, 
passa per una inversió inferior a la que ara es planteja. Desestimant aquesta opció, Ercros 
desatén, una vegada més, qualsevol mínima Responsabilitat Social Corporativa envers 
Flix i el seu entorn, que es veu abocat a una situació d'extrema gravetat ocupacional a curt 
termini.  

3. Lamentar que s'utilitzi, com a excusa de mal pagador, l'anunci de tancament futur per 
part d'altres empreses del sector per justificar una decisió que obeeix a raons 
estratègiques que pretenen desvincular el nom de l'empresa de Flix i els problemes 
ambientals que la mateixa Ercros hi ha generat. Estem doncs, davant d'una acció de 
deslocalització premeditada que no respon a criteris operatius ni econòmics.  

4. Conscients que el futur industrial de Flix fa temps que no passa per Ercros, l'Ajuntament 
de Flix i la Generalitat de Catalunya estan impulsant un seguit de mesures per a la 
reindustrialització del municipi que compten amb Ercros com a col·laborador necessari -i 
forçat- pel que fa a la disponibilitat de terrenys. Lamentem l'evident ús propagandístic que 
Ercros fa d'aquestes accions, i que en res ajuda al bon fi de les mateixes.  

5. Vista la disponibilitat de recursos econòmics per part d'Ercros, cal exigir que s'accelerin 
de forma dràstica els terminis de neteja dels terrenys industrials de Flix fins a la seua 
totalitat. L'actitud actual d'Ercros sembla pretendre que Flix es quedi amb els passius 
ambientals de la seua activitat mentre es traslladen els actius productius a d'altres 
emplaçaments de l'estat espanyol.  

6. Donat que ni la població, ni els treballadors de Flix estan entre les prioritats d’Ercros, 
l'Ajuntament de Flix vol fer una crida a les administracions i agents socials a intensificar 
l'actual recerca d'alternatives econòmiques que garanteixin el futur del municipi.  

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, proposen al plenari de la Corporació, 
l’adopció del següent,  
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ACORD:   

1. Donar suport a la moció aprovada per l’Ajuntament de Flix.  

2. Fer arribar aquesta moció a l’Ajuntament de Flix.  

Posada la proposta a votació, la mateixa és a aprobada  per unanimitat dels tretze 
membres que integren el seu nombre legal. 

------------------- 
 
10.- Informació alcaldia 
 
El senyor Joan Piñol explica el que ja va avançar a la comissió informativa que és que aquesta 
setmana s’ha iniciat les obres de les noves pistes de petanca ubicades al passeig Maria Miracle 
Descarrega al costat de la Residència Natzaret i que la previsió de l’execució de l’obra es farà en 
20 dies i  per tant, ja estaran acabades i a disposició dels usuaris del Club de Petanca de Móra 
d’Ebre com de qui hi vulgui anar.  
 
D'altra banda s'han fet obres de rehabilitació properes de l’espai on s’ubicarà el mercat, ja que hi 
ha un retràs en el trasllat han aprofitat per fer unes obres necessàries:  Adequar l’accés 
d'aparcament i de vianants.  
 
Comenta que una de les necessitats detectades, encara que ja s’havia detectat en l’anterior 
legislatura però les possibilitats econòmiques són les que són i no permetien fer gran cosa, en 
això no vol dir que aquesta legislatura sigui millor però si que entenen que han de començar a 
pensar en aquest tema, que es la necessitat imperiosa d’aquest municipi de disposar d'un local 
en dimensions adequades per aquest municipi  per fer algun tipus d’esdeveniment quan el temps 
no acompanya. Per tant, l’equip de govern a encarregat un estudi per rehabilitar i transformar la 
plaça de toros en un equipament d’aquestes característiques, és només un estudi per tant no 
està decidit de dur a terme però si que volen veure quines són les possibilitats i quins costos 
tindria.  
 
D'altra banda, han sol·licitat una subvenció a la Diputació, que no sap si s’aconseguirà o no, per 
a l’equipament dels parcs saludables. Les maquines que es poguessin adquirir tenen pensat que 
aniran a la plaça de davant de la residencia Natzaret, que encara no te nom,  en la qual ja s’han 
fet algunes obres de voreres i d’accessos, ja que sempre ha estat oblidada per tots. 
 
El senyor Joan Piñol explica que avui han rebut un correu d'AMAC en que s'ha exhaurit el termini 
del Ministeri per contestar el recurs d’alçada que es va presentar al seu moment d'acord amb les 
subvencions que havien de fer amb el foment del equilibri territorial, del turisme, de la creació de 
treball i demés... Si ho recorden es va desestimar atès el raonament que van donar és que no hi 
havia acord plenari, tot i que hi ha un decret d’alcaldia ratificat posteriorment pel Ple doncs es va 
produir al moment en que s’estava constituint l’Ajuntament. Doncs el termini s'ha acabat i el 
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Ministeri no ha contestat i AMAC envia un correu dient que alguns ajuntament volen presentar un 
contenciós administratiu, i per tant ens pregunten que volem fer, si presentar-lo o no.  
Ho fica aquí en consideració del grups per que hi ha una qüestió  que és que el projecte és a tres 
anys vista, parlant de memòria, d'uns 320000 euros del qual es pretenia obtenir del Ministeri 
d’acord en la interpretació que es feia de la Ordre que va sortir d’uns 90000 anuals, lo qual 
significava que l’Ajuntament havia de ficar uns 60000 aproximadament per fer tot el projecte. 
Quan van notificar la desestimació d’aquesta primera anualitat  la sorpresa va ser majúscula 
quan van dir que en lloc de 90000 només en donaven uns 23000, atès que aquell any, tal qual 
respòs, el Ministeri considerava que el 25% de increment que havien de tenir es basava només 
en la quota fixa. S’ha de dir que la part fixa en el cas de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i d’alguns 
ajuntaments més està composada d’una part veritablement fixa  d’un mínim garantit que cada 
any cobrem però que com no té el concepte “fijo” segons el Ministeri ells no ho apliquen. La qual 
cosa fa canviar de 90000 a 23000, amb el compromís que aquest any si que consideraran 
aquest mínim fix i que si que anirem als 90000.Per tant, si es presenta el contenciós 
administratiu serà per poder recuperar una quantitat que tampoc es sabria si és l’adequada, 
consideren que presentat el projecte novament en les mateixes bases i de la mateixa manera i 
novament pactat en tres anualitats, no sap si val la pena presentar aquest contenciós 
administratiu ja que ens podríem quedar en una subvenció miseriosa que podria acabar 
contrarestant l’adjudicació d’enguany, encara que no ho té clar i que ha demanat a AMAC un 
informe sobre aquesta posició a veure que els hi sembla. En tot cas ho volia traslladar als grups 
per a que transmetin quina és la seva visió de la situació. 
La senyora Cinta Agné i Dolors Gurrera diuen que ho parlaran i tornaran resposta. 
El senyor Launes opina que és obvi, si una entorpeix l’altra, de tirar per la quantitat més elevada. 
El senyor Joan Piñol diu que no se sap segur i que vol tenir la certesa, per tant esperaran a 
l’informe de l’AMAC i que un cop el tingui el transmetrà a tots els grups per a que el puguin 
veure. 
 
El senyor Joan Piñol comenta que s’ha oblidat d'informar del projecte que s’està preparant per 
presentar al FEDER al Consell Comarcal, el qual es pràcticament calcat al que es presenta a 
ENRESA, i sobre la possibilitat d'incloure la plaça de toros per si es pogués finançar, tot i que 
avancen que s’està preparant  la documentació i l'estudi, però demanaran la certesa al equip 
Consell Comarcal per que tots saben que amb el FEDER poden passar 4 o 5 anys des de que et 
donen la subvenció fins cobrar-la. Si aquesta intervenció es combines amb la Llei de Barris això 
podria implicar un desemborsament econòmic per part de l’Ajuntament important i una manca de 
tresoreria a mig termini important, i per això, cal mesurar molt bé les capacitats de tresoreria de 
l’Ajuntament per fer front a aquest tipus d’inversions. No els hi agradaria que si això és presentés 
pogués entorpir el projecte conjunt de tota la comarca. Per tant, en principi diuen que no hi hauria 
cap problema però volen la garantia de que no entorpiria a la resta de municipis que poguessin 
tirar endavant el projecte FEDER.  
 
                                                             ----------------  
 
11.- Precs i preguntes 
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No hi ha preguntes. 

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

 
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, 21 d'Abril de 2016          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 
 


