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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      9 
Caràcter:  Extraordinària i urgent 
Data:   28 d'Octubre de 2016 
Horari:   13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, 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. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sr. Diego Navarro Pascual, Secretari-interventor acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sra. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Ratificació de la urgència 
2.- Expedient ordenances 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- Ratificació de la urgència 
 
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., 
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demana al plenari que es ratifiqui sobre la  urgència  en la convocatòria d’aquesta sessió, la qual ve donada 
pels terminis, donat que amb l’entrada en vigor de la nova  Llei de procediment administratiu (Llei 39/2015) els 
dissabtes ja no són dies hàbils i per tant la proposta  de modificació d’un article de l’ordenança fiscal de l’IBI 
que es presenta no es podria publicar abans del 31 de desembre, requisit obligatori al tractar-se d’un impost 
que merita anualment. 
 
S’aprova per MAJORIA de set vots a favor dels representants dels grups municipals de CIU i PP i tres 
abstencions dels representants dels grups municipals del PSC-CP i ERC-AM. 

 
                                                             ----------------  
 
2.- Expedient ordenances 
 
Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat tributària i financera, així 
com la imposició i reordenació dels seus tributs propis, i que aquests han de ser establerts i regulats per 
les corresponents ordenances fiscals. 
 
Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i ordenació dels 
tributs, amb la finalitat de poder exigir impostos, taxes i preus públics de conformitat amb allò exposat  al 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
Atès que a l’any 2004 és va modificar l’ordenança fiscal núm. 1, de l’impost de béns immobles, on es van 
establir les exempcions que disposa el TRLRHL, tant les automàtiques, les pregades i les potestatives, és 
a dir, les que es concedeixen d'ofici, les que requereixen per a la seva concessió la prèvia sol·licitud de 
l'interessat, i les que la seva aplicació depèn de la voluntat municipal per establir-les, per la qual cosa 
s'apliquen exclusivament en aquells ajuntaments que decideixin fer-ho. 
 
Davant la conjuntura econòmica i social d’aquests moments  aquesta alcaldia considera  que s’ha de 
modificar l’ordenança fiscal núm. 1, de l’impost de béns immobles, reestructurant aquestes exempcions 
potestatives i procedir a la seva regulació d’acord amb les circumstàncies actuals. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient, així com l’altra documentació 
que s’acompanya. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent dictamen,  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4, de l’ordenança núm. 1, reguladora de 
l’impost de béns immobles, restant tal com segueix: 
 
Article 4. Exempcions  
 
1. Estaran exempts els següents béns immobles: 

a) Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les entitats locals que estiguin 
direcatment afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els 
de l'Estat afectes a la Defensa Nacional. 

b) Els béns comunals i les forestes veïnals de mà comuna. 
c) Els de l'Església  Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu 

sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 
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catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en les respectius acords de 
cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola 
e) Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a 

condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representació 
diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials. 

f) La superfície de les forestes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament 
determinades, quin principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de 
l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti. 

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que 
estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a 
l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria, 
espectables, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a vivendes dels empleats, les oficines 
de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

2. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots els béns 
immobles quina quota líquida  sigui inferior a 3 (tres) Euros. 

3. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: 
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o 

parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a l'ensenyament 
concertat. 
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: 

- Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de 
finalització. 

- Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada a 
l’activitat concertada. 

- Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat 
concertada. 

b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, 
mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix l'article 12 com 
integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les disposicions addicionals primera, 
segona i cinquena de l'esmentada Llei. 
Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del perímetre 
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, 
sino, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions: 

- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de 
25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol. 

- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 
de juny, pel que s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i aplicació 
de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació urbana, com a objecte de protecció integral 
en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de juny. 

c) La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de mases 
arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. 
Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptadors des del període impostiu 
següent a aquell en què se sol·liciti. 

 
SEGON: Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes 
de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes 
Locals,  pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
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Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendran 
definitivament adoptats els acord provisionals. 

 
El Sr. Alcalde pren la paraula  i explica els motius que l’han portat a presentar aquesta proposta 
davant el traspàs de diners del fons de reserva de l’hospital de Móra d’Ebre per a destinar-los a 
l’hospital de Reus, que de ben segur serà lícit ja que els diners són seus, però creu que una part 
aquests s’han arribat a obtenir gràcies a l’IBI de l’ajuntament de Móra d’Ebre i als treballadors de 
l’Hospital de Móra d’Ebre.  
 
De les negociacions dutes a terme amb l’ajuntament de Reus però que  és molt difícil arribar a 
acords.  
 
Que s’està a l’espera de la visita del Conseller per mantenir una reunió amb l’alcalde de Reus i ell  
mateix, per tal comentar diverses qüestions entre les quals es troba la futura gestió de l’hospital 
de Móra d’Ebre ja que la concessió actual finalitza l’any 2018. 
 
Que l’ajuntament  ha vingut condonant l’IBI de l’hospital de Móra d’Ebre des de l’any 2005, als 
voltants de 700.000,00 €,  cosa que trobaria  normal al tractar-se d’un centre sanitari si no existís 
la situació actual, i pensa que deixar d’ingressar d’entre 65 i 70 mil € anuals per a què es destinin 
a l’ajuntament de Reus, no té cap mena de sentit. 
 
Posa de manifest la confiança de que es trobarà una solució idònia per a tots, per la qual cosa 
deixa sobre la taula la possibilitat de retrotreure aquesta situació ja sigui via exempció o via 
bonificació. 
 
La Sra. Gurrera  pren la paraula i manifesta que quasi bé amb les seves explicacions ha 
contestat a la majoria de preguntes, el que no entén és que s’hagi fet a corre-cuita quan fa molt 
poc de temps es va celebrar una sessió plenària i els fets eren els mateixos que actualment. 
 
El Sr. Alcalde respon que ve motivat perquè s’ha intentat resoldre-ho fins a últim moment, s’ha 
intentat tensar la corda fins al límit, però no s’ha produït cap acord per tant ja no hi ha més 
termini, que més li hagués agradat a l’inici de la sessió, que desconvocar-la per haver arribat a un 
acord per no prendre aquest  tipus de  decisió.  
 
La Sra. Gurrera pregunta si l’edifici del CAP està inclòs. 
 
El Sr. Alcalde respon que el CAP per si sol no tributa i per tant com està dins del mateix recinte 
estaria inclòs. 
 
La Sra. Agné pregunta si a l’any 2018 GECOHSA no continués amb la gestió es replantejaria 
aquesta situació. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’haurà d’estudiar i dependrà del model de gestió així com d’altres 
qüestions. 

 
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels deu 
membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal, 

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

 
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.  
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Mora d'Ebre, 28 d'Octubre de 2016          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 
 


