
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/5 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 21 / de juny / 2017

Durada Des de les 20:15 fins a les 21:15 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Dora Fornós Clua

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

40905601D Francisco Launes Andilla SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

78579120B Mònica Amorós Gurrera SÍ

39906119S Noèlia Guirao Morillo SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ

78150353X Xavier Menduiña Gordon NO

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



 

39930360Z Àlex de la Guia Fernández SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
La secretaria-interventora procedeix a donar lectura de l'acte núm. 05/2017, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 21 de juny de 2017, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió. 

 

Expedient 219/2017. Modificació de crèdit 4/2017 i modificació de bases d'execució del pressupost

Favorable

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20170041 de data 13 de juny de 2017 es va incoar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la  
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per tal d’incorporar al pressupost vigent les despeses exposades i justificades al Decret. Així com  
l’expedient 01/2017 de modificació de les bases d’execució del pressupost 2017.
 
1.2. La Regidoria d’Hisenda ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de modificar i ha justificat l’existència de despeses que no  
es poden demorar fins a l’exercici  següent.  Així  mateix,  ha justificat que el finançament a través de les baixes de crèdits de despeses d’aplicacions  
pressupostàries no compromeses del pressupost vigent no perjudiquen el funcionament normal dels serveis.
 
1.3.  Tot  seguit  s’exposa  de  forma gràfica  la  modificació  de crèdit  proposada,  amb el  seu  corresponent  finançament  a  través  de baixes  de crèdits  
d’aplicacions pressupostàries de despeses:

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



 

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1031" style='position:absolute;
   flip:x y;z-index:251653120;mso-position-horizontal-relative:text;
   mso-position-vertical-relative:text' from="227.25pt,14.25pt" to="227.25pt,14.25pt"
   strokeweight="2pt" o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !supportLists]-->

, 11/01/18
<!-- [if supportFields]><b><span
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:
  Arial;color:black'><span style='mso-element:field-end'></span></span></b><![endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if supportFields]><b><span
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:
  Arial;color:black'><span style='mso-element:field-begin'></span><span
  style='mso-spacerun:yes'> </span>=SUM(ABOVE) <span style='mso-element:field-separator'></span></span></b><![endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if supportFields]><b><span
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:
  Arial'><span style='mso-element:field-begin'></span><span
  style='mso-spacerun:yes'> </span>=SUM(ABOVE) <span style='mso-element:field-separator'></span></span></b><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1030"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251652096;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="289.5pt,14.25pt" to="289.5pt,14.25pt" strokeweight="2pt" o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1027"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251649024;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="289.5pt,14.25pt" to="289.5pt,14.25pt" strokeweight="2pt" o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1029"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251651072;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="227.25pt,14.25pt" to="227.25pt,14.25pt" strokeweight="2pt"
   o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1028"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251650048;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="227.25pt,14.25pt" to="227.25pt,14.25pt" strokeweight="2pt"
   o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1026" style='position:absolute;
   flip:x y;z-index:251648000;mso-position-horizontal-relative:text;
   mso-position-vertical-relative:text' from="227.25pt,14.25pt" to="227.25pt,14.25pt"
   strokeweight="2pt" o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1035"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251657216;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="289.5pt,14.25pt" to="289.5pt,14.25pt" strokeweight="2pt" o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1032"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251654144;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="289.5pt,14.25pt" to="289.5pt,14.25pt" strokeweight="2pt" o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1034"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251656192;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="227.25pt,14.25pt" to="227.25pt,14.25pt" strokeweight="2pt"
   o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->

, 11/01/18
<!-- [if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1033"
   style='position:absolute;flip:x y;z-index:251655168;
   mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
   from="227.25pt,14.25pt" to="227.25pt,14.25pt" strokeweight="2pt"
   o:insetmode="auto"/><![endif]-->

, 11/01/18
<!--[endif]-->

, 11/01/18
<!-- [if !vml]-->



 

   
SUBVENCIONS ENTITATS TOTAL

   

SOCIALS 22-231-48000

Associació de Jubilats 9.200,00
Associació Parkinson 500,00
Càritas 600,00
Beneficiència Mejador Lluis Viñas 2.000,00
TOTAL 12.300,00

   

ESPORTIVES 
17-341-48900

Club Esportiu Olímpic 15.000,00
Caçadora de l'Ebre 2.500,00
Club Bàsquet 5.250,00
Club Nàutic 4.200,00
Club Futbol Sala 2.500,00
Esdeveniments esportius 350,00
Agrupació Excursionista 800,00
Club Petanca 1.200,00
Club Slot 1.000,00
Tenis Open Ribera 500,00
Club Judo 500,00
Penya Ciclista 1.200,00
Veterans Futbol 400,00
Altres 1.500,00
AS Racing Kart 800,00
Motor Club Galatxo 5.000,00
TOTAL 42.700,00

   

ENSENYAMENT 
18-320-48900

AMPA Col·legi Santa Teresa 1.000,00
AMPA Col·legi Lluís Viñas 2.000,00
TOTAL 3.000,00

   
CULTURALS 

23-330-48900
Amics de Sant Jeroni 3.500,00
Associació Setmana Santa 600,00
AMPA Escola de Música 500,00
Amics del Col·leccionisme 100,00
Colla de Diables 1.700,00
Colla Gegantera 1.000,00
Agrupació Sardanista 1.500,00
Campus Jota 3.000,00
Ball en Linia Enganxats al Country 400,00
La Obrera 400,00
Plaça Estrella Mora Morísca 100,00
Plaça Estrella Sant Joan 900,00
Barris Citel·la Móra Morísca 100,00
Grup Teatral 1.500,00
Societat Ateneu Musical 600,00
Amics de l'Art 700,00
Baronia d'Entença 1.000,00
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TOTAL 17.600,00

   
JOVENTUT
25-330-48900

Centre d’Esplai Treu Banya 7.700,00
TOTAL 7.700,00

   
”
 
1.6. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit proposada, la modificació de les bases d’execució del  
pressupost   i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i  
sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de  
la Llei  general d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament d’estabilitat pressupostària i  sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre  
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
  
2.- FONAMENTS DE DRET
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 169 i 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 2 a 20 i 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. No obstant això, cal tenir en compte allò que disposa l’article 173.6 de la llei RD 2/2004 de  
5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora d’ Hisendes locals en el sentit de que la disponibilitat dels crèdits pressupostaris, queda  
condicionada a l’existència de documents fefaents de l’atorgament de les mateixes.
4. L’aprovació d’aquests expedients és competència del Ple de la Corporació i hi són d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i  
publicitat previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals,  per a  
l’aprovació del pressupost.
 
5. Des del punt de vista del procediment d’aprovació, indicar el següent:
 
5.1. D’acord amb els articles 168, 169 i 177.2 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,  la proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la Corporació.
 
5.2. En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,els  
expedients s’han de publicar al BOP i al tauler d’anuncis durant quinze dies perquè els interessats els puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions.  
Els expedients es consideraran definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà  
d’un mes per resoldre-les. 
 
5.3. Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per capítols, al BOPT i al tauler d’anuncis. Tanmateix, la modificació proposada  
de les Bases d’execució del pressupost també s’ha de publicar al BOPT i al tauler d’anuncis.
 
5.4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost i de  
les Bases d’execució es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
 
6. 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 emes per la Comissió informativa general de data 16 de juny de 2017,
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SUBVENCIONS ENTITATS 2017
   

SUBVENCIONS ENTITATS TOTAL

   

SOCIALS 22-231-48000

Associació de Jubilats 9.200,00
Associació Parkinson 500,00
Càritas 600,00
Beneficiència Mejador Lluis Viñas 2.000,00
TOTAL 12.300,00

   

ESPORTIVES 
17-341-48900

Club Esportiu Olímpic 15.000,00
Caçadora de l'Ebre 2.500,00
Club Bàsquet 5.250,00
Club Nàutic 4.200,00
Club Futbol Sala 2.500,00
Esdeveniments esportius 350,00
Agrupació Excursionista 800,00
Club Petanca 1.200,00
Club Slot 1.000,00
Tenis Open Ribera 500,00
Club Judo 500,00
Penya Ciclista 1.200,00
Veterans Futbol 400,00
Altres 1.500,00
AS Racing Kart 800,00
Motor Club Galatxo 5.000,00
TOTAL 42.700,00

   

ENSENYAMENT 
18-320-48900

AMPA Col·legi Santa Teresa 1.000,00
AMPA Col·legi Lluís Viñas 2.000,00
TOTAL 3.000,00

   
CULTURALS 

23-330-48900
Amics de Sant Jeroni 3.500,00
Associació Setmana Santa 600,00
AMPA Escola de Música 500,00
Amics del Col·leccionisme 100,00
Colla de Diables 1.700,00
Colla Gegantera 1.000,00
Agrupació Sardanista 1.500,00
Campus Jota 3.000,00
Ball en Linia Enganxats al Country 400,00
La Obrera 400,00
Plaça Estrella Mora Morísca 100,00
Plaça Estrella Sant Joan 900,00
Barris Citel·la Móra Morísca 100,00
Grup Teatral 1.500,00
Societat Ateneu Musical 600,00
Amics de l'Art 700,00
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Baronia d'Entença 1.000,00
TOTAL 17.600,00

   
JOVENTUT
25-330-48900

Centre d’Esplai Treu Banya 7.700,00
TOTAL 7.700,00

   
”
 
Tercer.- Exposar al públic aquests expedients, 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.  
 
Quart.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció.
 
 El sr. Alcalde li cedeix la paraula al regidor d’hisenda, Sixte Melchor.
 
El sr. Sixte Melchor explica que és una modificació de crèdit de les que es fan durant l'any i apart té una 
modificació de les bases d’execució del pressupost perquè s’ha inclòs una partida de subvencions per afegir una 
associació que no estava inclosa, l'Esplai Treubanya per la nova activitat que faran aquest any, les colònies.
 
La sra. Dolors Gurrera pregunta sobre la subvenció tal com varen fer a la comissió informativa, al Motorclub 
Gabatxo, i segueix pensant que  5000 euros són molts diners comparat amb les altres subvencions que es donen a 
la resta d’entitats .El sr. Alcalde respon tal com se’ls hi va explicar que va destinada a promocionar esdeveniments 
esportius que organitza aquesta entitat  
 
La sra. Cinta Agné pregunta que perquè al Parc de Nadal, realitzat altres anys  per l’Esplai Treu banya”, no va ser 
subvencionat, pregunta quin criteri. El sr. Sixte Melchor respon que no té res a veure una cosa amb l’altra, que 
l'Ajuntament  va  assumir  la  gestió  del  Parc  de  Nadal  perquè  el  preus  demanats  per  aquesta  associació  es 
disparaven i  contractualment no es podia adjudicar directament a no ser que rebaixessin el cost, cosa queno ho 
van voler assumir. Ara, es va proposar que organitzessin   les colònies, i que se’ls hi donaria suport mitjançant 
subvenció; d’altra banda se’ls ha contractat per dur a terme, com sempre els casals d’estiu.La sra. Cinta Agné diu  
que  si la gestió de l'esplai no es correcta cal buscar un altre esplai.El sr. Sixte Melchor diu que ningú ha dit que la 
seva gestió no sigui correcta, solament que si no s'ajusten al seu pressupost no poden comptar amb ells. Que 
simplement es tracta d’això, que ells estan encantats amb l'Esplai Treubanya però s’han de regir als pressupostos;  
tot es una qüestió de costos.

 

Expedient 229/2017. Reconeixement de bonificació de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (declaració d’especial interès o utilitat 
municipal de les construccions, instal·lacions o obres)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

En data 22 de maig de 2017 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament,  amb el núm. 1706/17, la sol·licitud del Servei Català de la Salut de 
llicència municipal d’obres per l’adequació i reforma de les instal·lacions 
contraincendis de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (fase 2). La Junta de Govern 
Local celebrada el dia 12 de juny de 2017 va atorgar llicència urbanística núm. 89/17, 
ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import de 16.677,01 €.
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Atès que en la sol·licitud de llicencia d’obres, el Servei Català de la Salut demana la 
bonificació del 95 % de l’ICIO de les obres per l’adequació i reforma de les 
instal·lacions contraincendis de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (fase 2), al·legant 
que concorren circumstancies socials d’interès públic. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i del regidor de Sanitat, declarant que les obres 
realitzades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
A la vista del dictamen de la Comissió Informativa General de data 16 de juny de 
2017,
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent:
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades pel Servei Català de la Salut, a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre, expedient 89/17, com a d’interès municipal per 
circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria 
de Sanitat de data 13 de juny de 2017, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de les quotes de l'ICIO de la 
llicència d'obres núm. 89/17, per import de 16.677,01 €, promoguda pel Servei Català 
de la Salut.
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo al Servei Català de la Salut.
 
El sr. Alcalde explica el punt. Matisa que és una llicència d'obres per l’adequació de les mesures contra  
incendis  del  Hospital  Comarcal,  que sol·licita  el  Servei  Català  de Salut.La  sra.  Cinta  Agné  diu  que  
donada la importància d’aquestes obres per la reforma de les instal·lacions contra incendis efectuades 
pel Servei Català de Salut votaran a favor.

 

 

Expedient 251/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 0, 
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Abstencions: 5, Absents: 0

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 de noviembre,  por el cual se 
aprueba el reglamento de organización y el  funcionamiento de los entes locales.
 
A la vista del dictamen emitido por la Comisión Informativa General de fecha 16 de 
junio de 2017
 
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,
 
ACUERDO
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PRIMERO: Aprobar para el año 2017/2018 la propuesta de la  actividad “Mejora del 
Passeig de l’Ebre entre el embarcador y “la Plaça de Braus”, actividad que se haya 
incluida en 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.
 
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.
 
El sr. Alcalde explica que són els ajuts que ENRESA atorga als municipis pel tema de turisme i generació  
d’ocupació es tracta d'aplicar aquesta subvenció a les obres del passeig de l’Ebre  i la plaça de braus. 
Què és un projecte que ja esta en marxa i cofinançat per la Llei de Barris.
 
La sra. Cinta Agné pregunta si amb aquesta sol·licitud també entra la creació de 
l'empresa fluvial. El sr. Alcalde respon que no, i que no han creat cap empresa fluvial 
que el que van fer va ser un projecte en el que deia que podia ser una empresa 
fluvial amb  gestió directa o no, i que això es va fer l'any passat i es va subvencionar 
amb el mateix i que no té res a veure una cosa amb una altra. 

 

Expedient 264/2017. .Moció grup municipal ERC desmantellament CASTOR

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 1, 
Abstencions: 0, Absents: 0

MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE 
CASTOR
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor 
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la 
Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer 
esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada 
al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis de població 
catalans d’Ulldecona i Alcanar. 
 
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la 
Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també 
per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat 
l’oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, 
mocions, preguntes i iniciatives que s’han presentat des de diverses institucions 
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exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, l’opacitat, els dubtes i les 
possibles irregularitats que oferia el projecte. 
 
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i 
Energia en què es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va 
triplicar el cost de les instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 
MEUR el gener de 2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber 
que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de manera que, a 
la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va ser com només s’hi va poder 
presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el 
principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons 
un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al 
Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 17 % el benefici 
industrial gràcies a la construcció del Castor. 
 
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, 
després que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el 
Ministeri d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de 
gas, una instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava 
operativa.
 
El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 
d’octubre del mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual 
s’encarregava a Enagás la hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas 
Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a 
l’empresa concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius 
interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el rebut del gas. 
 
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja 
havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí 
Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte 
Ambiental de les instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per avaluar els 
riscos sísmics associats al projecte, malgrat la proximitat d’una falla a la plataforma 
marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com l’Institut Geològic de Catalunya i la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la 
necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat.
 
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà 
de desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb 
un cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els 
consumidors. 
 
A la vista del dictamen emes per la Comissió Informativa General de data 16 de juny 
de 2017,
 
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions 
marítimes i terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques 
i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en 
funcionament del Castor, el Grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre proposa al Ple l’adopció dels següents

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



 

 
ACORDS
 
Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem 
de gas submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament 
totes les instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als 
propietaris les servituds afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la 
restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i l’estudi de 
rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en 
els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris.
 
Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de 
seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en 
formaran part els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels 
terratrèmols provocats pel Castor.
 
Tercer.  Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre 
l’operativitat de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels 
terratrèmols com avui dia; d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre 
l’estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir els sismes.
 
Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació 
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de 
Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el 
projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta 
actuació.
 
Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una 
Comissió d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i 
econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en 
funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin.
 
Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al 
Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al 
comissari de Medi Ambient de la Unió Europea.
 
La sra. Cinta Agné explica la moció que presentarà ERC a tots els Ajuntaments i 
Consells Comarcals.

 
La sra. Dolors Gurrera diu que votaran a favor i recorda que els PSC ja ho va presentar al Consell de  
Diputats. 
 

 

Expedient 265/2017. .Moció suport pacte nacional Societat Digital

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, 
Abstencions: 1, Absents: 0
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Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració 
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara 
govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que  impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels 
serveis públics.
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses.
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats 
municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte 
Nacional per a una Societat Digital.
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes 
es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions 
públiques  i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics 
d’actuació:
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
 
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), 
tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les 
empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
 
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital.
 
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
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necessàries.
 
A la vista del dictamen de la Comissió Informativa General de data 16 de juny de 
2017,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,
 
ACORD
 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, 
i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels 
objectius d'aquest Pacte.
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya.
 
El sr. Alcalde explica la moció. Que el que pretén és per impulsar una administració digital.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Informacions Decrets i Resolucions

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats d’ençà la darrera sessió plenària: 
 
20170040 07/06/17 Contractació substitució baixa IT tècnic municipal
20170039 10/05/17 Convocatòria PL
20170038 08/05/17 Bestreta treballadora municipal
20170037 05/05/17 Convocatòria CI
20170036 04/05/17 Bestreta treballadora municipal
 

 

Informacions Presidència

___________

 

 

C) PRECS I PREGUNTES
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La sra. Cinta Agné pregunta perquè no s'havia previst començar les piscines abans i volien proposar  
adelantar les piscines abans.El sr. Alcalde li contesta que lo que no s’ha previst entén que ho diu ella, 
explica que per obrir les piscines abans implica un cost addicional. La sra. Cinta Agné diu que es podria  
estudiar i incrementar augmentar el preu del carnet de les piscines si així s’augmenta el servei.El sr. 
Alcalde diu que si ho proposen estudiaran el tema.
 
La sra. Cinta Agné pregunta sobre la sol·licitud que van presentar conjuntament amb el PSC, el 2 de  
juny en vers al col·lectiu de LGTB, ja que el dia 28 es celebra el dia de l’orgull proposen el balcó de  
l'Ajuntament per penjar-la.El sr. Alcalde diu que el programa de l'acte ja ho reflexa això.La sra. Cinta 
Agné respon que el acte es el dia 31, que el 28 és el dia de l’orgull, es a dir  2 dies abans de l’acte.El sr. 
Alcalde respon que prenen nota de la proposta i que ja veuran quina decisió prenen.La sra. Dolors  
Gurrera diu que aquesta proposta es perque quan la van penjar, es va treurei que creu que això indica  
que encara hi  ha  més necessitat  de que sigui  tot  el  consistori  que demostri  que es  tracta  d’algo  
important  i  normal.El  sr.  Alcalde respon que les coses normals no tenen la necessitat  d’exhibir-se.  
Explica que ja saben quina és la posició de l’equip de govern que no tenen cap problema en que es  
pengi la bandera, però que van decidir que a l’Ajuntament han de penjar-se banderes oficials, encara  
així valoraran la proposta. La sra. Dolors Gurrera diu que la estelada es penja el 11 de setembre i no és  
una bandera oficial.El sr.  Alcalde respon que per ella no ho serà.  Diu que no cal  discutir més que 
recolliran la proposta i  la  analitzaran. Insisteix,  deixant  de banda el tema de la estelada que molt  
hàbilment a intentat col·locar, que si comencen a penjar banderes, tothom podrà venir a demanar que  
li pengin la seva, i que vol que ho tinguin tots molt clar. Explica que ells no tenen cap problema, que  
com veuran s’ha acceptat i preparat l’acte per aquest dia, i també que en un principi, el col·lectiu no 
volia penjar la bandera a l’Ajuntament però que suposa que algú ha degut donar alguna indicació, i a  
partir d’aquí, la volen penjar. Diu que per ell endavant, però insisteix en que facin la reflexió de que  
tothom  tindrà  dret  en  penjar  una  bandera  a  l’Ajuntament,  i  això  no  li  sembla  correcte  ja  que 
l’Ajuntament és la casa de tots i  ha de procurar està bé amb totes les sensibilitats.  La sra.  Dolors  
Gurrera diu que qualsevol col·lectiu podria demanar-ho i seria el plenari que decidiria que si o no.La  
sra.  Cinta Agné pregunta quan sabran la resposta.El sr.  Alcalde respon que quan tinguin la decisió  
presa.El sr. Sixte Melchor voldria matisar que aquí s’han creuat dos peticions, la d’associació i la dels  
dos grups municipals, això es va tractar i es va respondre a l’associació...El sr. Alcalde explica que això  
ja es va tractar i ja es va decidir on es penjaria la bandera, tots van decidir desvincular l’Ajuntament i  
buscar un lloc a Móra d’Ebre, que seria el Passeig del Pont. Que no s’oblidin que això o van decidir  
entre tots, i que donat que el Passeig del Pont esta en obres se’ls hi va dir que proposessin un lloc, i  
com no ho van fer, es va decidir de pressa i corrents que es penjar a la Plaça de Baix. I que ara ells  
canvien la seva postura.La sra. Cinta Agné diu que ells canvien pel motiu que ha dit la Dolors Gurrera,  
que per penjar-la en un lloc que no toca i a la mateixa nit va haver un acte vandàlic, i diu que no la 
volen penjar més allí, que o la pengen a l’Ajuntament o no la penjaran.   El sr. Alcalde li pregunta si no 
creu que aquest acte vandàlic no es pot produir igual a l’Ajuntament, que no seria la primera vegada. 
 
La sra. Cinta Agné vol saber el motiu pel que al dia d’avui encara no s’ha donat resposta a la petició de 
la documentació del Passeig del Pont, ja que la primera instància la van entrar el dia 22 de maig. El sr.  
Alcalde insisteix en que no sap d’on treu tot això, que fa molts dies que va signar la carta i que esta 
enviada. Què a més avui li han ensenyat el registre de sortida.La sra. Cinta Agné respon que encara no  
la rebut i que el registre és del dilluns passat, del dia 19.El sr. Alcalde li pregunta si és culpa seva que no  
l’hagi rebut.La sra. Cinta Agné diu que volia transmetre la seva disconformitat.El sr. Alcalde li respon  
que potser l’hauria de transmetre a correus.La sra. Cinta Agné diu que amb un mes no creu que es  
tardi tant en donar accés al seu grup. El sr. Alcalde respon que el té el temps que té i li dedica el que  
pot.La sra. Cinta Angé respon que ho troba una manca d'actitud i de transparència.
 
La sra. Agné pregunta si al pressupost d'obres del Passeig del Pont hi ha hagut alguna modificació de  
pressupost.El sr. Alcalde explica que al pressupost d’obra del Passeig del Pont no, que lo hi ha hagut és 
aprofitant les obres s’ha decidit  renovar la xarxa d’enllumenat del Passeig del Pont, que no estava dins 
els projecte, i com que estava tot aixecat van considerar fer-la nova.
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La sra. Dolors Gurrera diu que al Ple del desembre van preguntar sobre la fusta del Passeig de l’Ebre  
que els hi van dir que ja l’havien canviat i això, i diu que l’han anat a veure i està destrossada. El sr.  
Alcalde diu que es van canviar  totes les trencades però que aniran a veureu. Però que tingui   en 
compte que els nusos de les fustes es dilaten .La sra. Dolors Gurrera diu que algunes falten i que també 
estan els bancs malmesos .El sr. Alcalde respon que no, que sol es un banc trencat i que ho va fer una 
persona que ja saben qui és.
 
La sra. Dolors Gurrera diu que amb les papereres no s’ha fet res.El sra Roca respon  que s’està fent tot 
el necessari, que són dos persones les que ho fan. La sra. Gurrera diu que al c. Bonaire no ho han  
vist...El sr. Alcalde diu que deu ser el primer tram del carrer i  just avui parlaven que s’han d’instal.lar 
 papereres on no hi han. 
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