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 ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      4 
Caràcter:  Extraordinària i urgent 
Data:   22 de Juny de 2016 
Horari:   16:00 
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 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Ratificació de la urgència 
2.- Solicitud ayuda ENRESA ejercicio 2017, Creación empresa municipal deportes fluviales (adquisición y 
puesta en funcionamiento) 
3.- Moció de suport a la marxa son a Móra d'Ebre 
4.- Moció ERC”per un país lliure de corrupció d’estat” 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
L’Alcalde pren la paraula i diu que ahir mateix es va assabentar que l’empresa que es 
volia comprar ha estat venuda i que malgrat això es continuarà amb el projecte, encara  
que ara es pugui enfocar com a la creació d’un nou servei des de l’ajuntament. 
 
1.- Ratificació de la urgència 
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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., 
demana al plenari que es ratifiqui sobre la  urgència  de tractar  els punts de l’ordre del dia que consten a la 
convocatòria, la qual cosa és APROVADA per unanimitat dels membres presents a la sessió. 
 
Tanmateix, demana la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia com a conseqüència de les declaracions del 
Ministre d’Interior i del cap de l’Oficina Antifrau i posa a votació aquest tema:APROVADA 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 la inclusió d’aquest nou punt. 
                                                             ----------------  
 
2.- Solicitud ayuda ENRESA ejercicio 2017, Creación empresa municipal deportes 
fluviales (adquisición y puesta en funcionamiento) 
 
Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 
municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las 
actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. 
 
Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I. 
 
De  acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo y 
atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de Política Energética y Minas. 
  
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes en la ejecución de 
proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al desarrollo económico de los municipios,  
la conservación y mejora del medio ambiente.  
 
Visto que la Orden establece en su artículo 9) que “la cuantía máxima será el 25 por ciento de la 
asignación  anual recibida por el municipio en concepto de término fijo para las instalaciones de 1 y 3, ….” 
 
Como sea que de entre la documentación exigida en el artículo 10 de la orden IET/458/2015, de 11 de 
marzo, se exige la certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación en el que se dé conformidad a la 
contratación de las actuaciones que se acometerán en caso de obtener la cofinanciación solicitada. 
 
Dado que el 9 de junio de 2016 el Pleno de la Corporación aprobó el proyecto de dinamización turística 
de recursos naturales y del sector servicios de Móra d’Ebre, dentro del Plan de incentivación económica-
turística del municipio de Móra d’Ebre entre las que se encuentran las siguientes de actividades, Mejora 
del Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”; construcción de un puerto fluvial y la 
creación de una empresa municipal que explote la actividad fluvial (licencias, embarcaciones, mejora de 
embarcadores, …). 
 
Como sea que las propuestas de actividades solicitadas para su cofinanciación a ENRESA se 
acometerán al año siguiente de la solicitud y pueden ser anuales o plurianuales.  
 
De acuerdo con las facultades que me confieren los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, y el 53.1.  del DLeg 2/2003, de 28 de abril, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, y el RD 2568/1986, de 28 
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de noviembre,  por el cual se aprueba el reglamento de organización y el  funcionamiento de los entes 
locales. 
 
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente, 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar para el año 2017 la propuesta de actividad “Creación y explotación, en cualquiera de 
las formas admitidas en derecho, de una empresa municipal de deportes fluviales”. 
 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada la ayuda solicitada por el Ministerio del 
Interior, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan para la ejecución de la misma.  
 
TERCERO: Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de toda la documentación que sea necesaria para llevar a 
cabo este acuerdo. 
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y Minas. 

 
La secretaria informa que en cas de que no es pugui adquirir cap empresa, s’haurà de 
realitzar el servei des de la propia organització municipal, previ tramitació, llògicament, 
de l’expedient. 
 
L’Alcalde pren la paraula i diu que lamenta la postura d’ERC perquè pot ser un punt 
d’ocupació al municipi, la senyora Agné explica el seu sentit de vot i creu millor emprar 
aquests diners en altres Inversions, i creu que serà deficitària. La sra. Montse Latorre, 
pregunta si s’ha fet estudi de viabilitat ja que d’entrada sembla que no serà viable i 
possiblement deficitària, l’alcalde diu que en principi  sembla tenir visos de que pugui 
funcionar correctament. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA per majoria de vuit vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU i PP, dues abstencions dels representants del grup municipal 
del PSC i tres en contra dels representants del grup municipal d’ERC 
                                                             ----------------  
 
3.- Moció de suport a la marxa som a Móra d'Ebre 
 
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del 
Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, 
seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat). 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà assemblees a 
les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de democràcia participativa que 
volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i per a tots. 

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles persones, 
organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar. 
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A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí -  Serveis de Participació i 
Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, alhora 
membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).   

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins i rutes 
existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la 
història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 
2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels 
Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de 
vista cultural, social i turístic. 
 
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El Camí, 
recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 
 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que facilitin la 
participació de tota la població en els afers públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de Móra d’Ebre compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la 
participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, 
pròspera i sostenible. 
 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, un exercici 
de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva. 
 
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 
 

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes culturals i 
lúdics, l’allotjament i els àpats. 

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i disponibilitat. 
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 

 
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Móra d’Ebre el dia 3 de juliol 
 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera que 
és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la 
democràtica participativa. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre es compromet a facilitar les infraestructures i serveis 
necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, com ara:  

• Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi. 

• La logística i organització dels àpats populars pels marxaires, en cas de realitzar-se’n. 
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• La seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la cobertura 
sanitària i el guiatge en cas necessari dins del seu terme municipal. 

• Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitar el procés 
participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom. 

• Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic local a 
través dels mitjans de què disposi. 

• Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal i nucli 
urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística de 
senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, culturals i 
econòmics per al municipi i comarca. 

 
TERCER.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre es compromet a fomentar aquest recolzament entre els 
municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som (info@lamarxasom.cat), al Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, a presidència de la Diputació de Tarragona, a presidència del Parlament 
de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya”.  

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA per majoria d’onze vots a favor dels 
representants dels grups municipals de CIU,  PP i ERC i  dues abstencions dels representants del grup 
municipal del PSC 
                                                             ----------------  
 
4.- Moció per un país lliure de corrupción d’estat 
 
“MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT 
 
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en funcions i 
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina 
Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés 
d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar 
construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya 
davant de la societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions, no 
han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes són perseguides per 
tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.  
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat 
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la integritat 
en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció. 
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Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, propis 
d’estat totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra d’Ebre proposa 
d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. L’Ajuntament de Móra d’Ebre, exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. 
Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja 
que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar 
perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, a les accions que tant el Parlament de 
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar 
responsabilitats a les persones implicades. 
 
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de 
corrupció d’Estat.  
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència”.  
 

La sra. Montse Torres demana que es retiri la frase “nou pais”, l’alcalde respon que no a 
l’igual que la sra. Cinta Agné, i per tant es somet a votació en els termes exposats. 
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA 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 

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


