
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/6 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària urgent

Data 25 / de setembre / 2017

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:30 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

39867547Z Joan Piñol Mora 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

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

 

Ratificació de la urgència

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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  tots els punts inclosos en l’ordre del dia, la qual ve 
donada per les circumstàncies sobrevingudes aquest darrers dies que tots coneixem, 
i que han dut a terme la suspensió d’aquesta sessió plenària en dues ocasions. 

 

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’acta 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 293/2017. Aprovació del compte general. Model normal i simplificat

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 CIU i PP, En contra: 0, 
Abstencions: 5 ERC-AM i PSC-CP, 
Absents: 0

Atès  que  mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  20170053,  de  28  de  juny  de  2017  es  va  incoar  
l’expedient per a l’aprovació del Compte general de l’exercici 2016.
 
El Sr. President de la Corporació presenta els comptes corresponents a l’exercici 2016. 
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i  
pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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

, 24/10/17
<!-- [if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]-->

, 24/10/17
<!-- [if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]-->

, 24/10/17
<!-- [if !mso]><object
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]-->

, 24/10/17
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="267">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footer"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Hyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->

, 24/10/17
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]-->



 

Tots  els  assistents  han  tingut  a  la  seva  disposició,  per  poder  examinar,  els  comptes  anuals,  els  
justificants i l’informe d’Intervenció tal com es va comunicar als membres de la Comissió en escrit de  
data 6 de juliol de 2017.
 
El compte general de l’exercici de 2016,  que correspon a la Corporació integrada per l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre,  l’Escola Municipal  de  Música  i  Dansa,  Móra d’Ebre  Bus SL i  Societat  Esportiva Móra  
d’Ebre SL ha estat elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següent:
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei d’hisendes locals.
Ordre HAP/1782/2013, de 3 d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de comptabilitat local / 
Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local.
Ordre EHA3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de les entitats  
locals. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació integrada per l’Ajuntament de  
Móra d’Ebre,  l’Escola Municipal  de  Musica  i  Dansa,  Móra d’Ebre  Bus SL i  Societat  Esportiva Móra  
d’Ebre SL està format pels següents documents comptables:
 
                a) Ajuntament i Escola Municipal de Música i Dansa:
                               - Balanç de situació
                               - Compte de resultat econòmic patrimonial
                               - Estat de liquidació del pressupost
                               - Estat de canvis del patrimoni net
                               - Estat de fluxos d’efectiu
                               - Memòria
 
                b) Societat Móra d’Ebre Bus SL i Societat Esportiva Móra d’Ebre SL
                               - Memòria Comptes Anuals
                               - Informe de Gestió
                               - Comptes de Pèrdues i Guanys
                               - Balanç de Situació
                               - Balanç de Sumes i Saldos
 
 Documentació complementària:
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels  
seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de  
l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici  i  agrupats per nom o raó social de l’entitat 
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de  
conciliació,  autoritzat  per  l’interventor  o  òrgan  de  l’entitat  que  tingui  atribuïda  la  funció  de 
comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats del comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Cal  tenir  en compte l’informe de la secretària-interventora acctal.  relatiu al  compte general  de  la 
Corporació  (i  del  seu  organisme  autònom  i  societats  mercantils  de  capital  íntegre  municipal)  
corresponent a l’exercici de 2016 de data 5 de juliol de 2017, les principals conclusions del qual són les  
següents:
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“I. Ajuntament:
 
L’Ajuntament presenta una situació de desequilibri patrimonial, en què els actius no corrents no estan 
totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 490.672,72 euros.
 
L’ajuntament presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses  
generals de 285.022,20€. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 171.101,46 euros.
 
La gestió pressupostària de l’Ajuntament mostra un resultat pressupostari ajustat de 369.941,66 euros,  
un grau d’execució del pressupost de despeses del 91,38% i d’ingressos del 92,11%.
 
II. Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa: 
 
El Patronat presenta una situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment  
finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un desestalvi de 7.013,51 euros.
 
El Patronat presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses  
generals de 51.611,36€. La gestió de la tresoreria presenta un dèficit anual de 14.156,13 euros.
 
La gestió pressupostària del Patronat mostra un resultat pressupostari ajustat de 2.448,04 euros, un 
grau d’execució del pressupost de despeses del 92,63% i d’ingressos del 90,66%.
 
III. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu consolidat, la  
Corporació (Ajuntament + Patronat Escola de Música i Dansa + SEME SLU + BUS SLU) presenta una  
capacitat  de  finançament  de  90.859,50  euros,  un  incompliment  de  la  regla  de  la  despesa  de  
606.867,11 euros, i un rati de deute viu del 88,63% i un PMP global del darrer trimestre de 2016 de 
48,57 dies.
 
IV.  En  relació  al  compte  general,  la  Intervenció  posa  de  manifest  que,  a  grans  trets  s’han  seguit  
formalment les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat.”
  
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual ha dictaminat favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació  
del compte general en data 31 de juliol de 2017.
 
S’ha exposat el compte general al  públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 153,  de data 8  
d’agost de 2017.
 
Durant el termini de quinze dies en que s’ha exposat públicament el Compte General a fi que durant 
aquest termini i vuit dies més es poguessin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les  
observacions oportues, no s’han presentat.  
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a  
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
  
Per tant, 
 
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer.-  Aprovar  definitivament  els  comptes  anuals  corresponents  a  l’exercici  2016,  integrats  pels 
següents documents comptables corresponent a l’Ajuntament i el Patronat de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa:
 
                - Balanç de situació
                - Comptes de resultat econòmic patrimonial
                - Liquidació del pressupost
                - Estat de canvis del patrimoni net
                - Estat de fluxos d’efectiu
                - La memòria
 
Segon.-  Aprovar  definitivament  els  comptes  anuals  corresponents  a  l’exercici  2016,  integrats  pels 
següents documents comptables corresponent a la Societat  Esportiva Móra d’Ebre  SL i  la  Societat  
Móra d’Ebre Bus SL:
 
                - Memòria Comptes Anuals

- Informe de Gestió
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació
- Balanç de Sumes i Saldos

 
Tercer.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
 

-          Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
-          Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a  

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social 
de  l’entitat  bancària.  En  cas  de  discrepància  entre  els  saldos  comptables  i  els  bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local  
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

-          Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Quart.-  Retre  els  esmentats  comptes  de  la  corporació,  esdevinguts  com  a  resultat  de  l’exercici  
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats a 
la part expositiva.

 

Expedient 623/2017. .Procediment Genèric (Urbanisme)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 CIU i PP, En contra: 0, 
Abstencions: 5 ERC-Am i PSC-CP, Absents: 
0

Dictamen per a l’aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual de NNSS 
per l’ordenació dels centres de culte 
 
El Ple de la Corporació va acordar, en data 19 de desembre de 2016, aprovar 
inicialment la “Modificació de Normes Subsidiàries per l’ordenació dels centres de 
culte”, així com obrir un període d’informació pública d’un mes. Els anuncis es van 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 16, de data 24 de gener de 2017, 
 en el Diari Més Ebre de data 20 de gener de 2017, al tauler electrònic d’edictes de 
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l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta 
l’àmbit objecte de modificació.   
 
Altrament, en data 16/01/2017 es va sol·licitar informe al Departament de Cultura 
(NRS 65/17) i a la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge (NRS 64/17).
 
Durant el termini d’informació pública, en temps i forma es va presentar per part del 
Sr. José Bujo Río, en representació de l’Església Evangèlica de Filadèlfia, NRE 541, 
de data 16 de febrer de 2017, recurs de reposició contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 23 de gener de 2017, de suspensió de la tramitació de l’expedient 
de comunicació prèvia d’obres núm. 14/17 iniciat a petició de l’Església Evangèlica 
de Filadèlfia. En aquest mateix escrit es fa esment que serveixi aquest recurs com 
al·legació en el tràmit d’informació pública de la MPNNSS en tràmit. 
 
Les al·legacions  que fa el Sr. Bujo es resumeixen en les  següents consideracions 
finals: 
 
Discrepàncies amb la normativa legal aplicada per l’Ajuntament per la Modificació de 
les NNSS referides, i amb la seva interpretació, que considera que els perjudica i 
interfereix en la pràctica de la seva llibertat religiosa a l’impedir la realització d’obres 
pel condicionament d’una sala com a temple de culte. Així mateix, sol·licita que es 
rectifiqui o suspengui l’acord del Plenari en sessió de data 19 de desembre de 2016 
amunt indicat.
 
En data 16 de febrer de 2017 (NRE 543/17) es rep informe realitzat pels Serveis 
Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre en què es conclou que segons es 
desprèn de la documentació facilitada no interessa a a cap aspecte de la 
competència del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, així com tampoc afecta cap 
jaciment arqueològic documentat ni conegut a la Carta Arqueològica de la Ribera 
d’Ebre, municipi de Móra d’Ebre. 
 
En data 27 de febrer de 2017 (NRE 679/17) la Direcció Gral. d’Afers Religiosos 
demana un informe d’avaluació i de justificació de les necessitats quantitatives i de 
localització de sòl per a la implantació de centres de culte en el municipi, on es 
detallin els estudis específics que s’hagin elaborat en fase de preparació del pla 
d’ordenació urbanística municipal, així com els suggeriments o les al·legacions que a 
aquest efecte hagin formulat esglésies i confessions, a més a més de documentació 
gràfica.
 
En data 28 de febrer de 2017 (NRE 707/17) es rep escrit de la Direcció Gral. d’Afers 
Religiosos en què tramet un recurs de reposició rebut en relació al tràmit d’informació 
pública de la Modificació puntual de NNSS i suspensió de llicències de centres de 
culte en tràmit, per tal que procedim a la seva tramitació.
 
En data 18 de maig de 2017 (NRS 1231/17) es fa tramesa a la Direcció Gral. d’Afers 
Religiosos de l’informe per ells sol·licitat, elaborat per l’equip redactor del POUM de 
Móra d’Ebre de l’empresa AIM3 GRUP SL, en el que es conclou:
    “
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1. El senyor Bujo no tenia cap autorització d’activitat relacionada amb actes 
religiosos prèviament a l’aprovació inicial de la modificació. Si hagués tingut llicència 
per desenvolupar aquest tipus d’activitat abans de ser acordada la suspensió de 
llicències, hagués pogut continuar realitzant aquesta activitat.
2. La redacció de la modificació es va iniciar prèviament a la sol·licitud d’obres del Sr. 
Bujo, per tant, no ha sigut una actuació deliberada contra ell, sinó que l’ajuntament 
tenia la voluntat política de realitzar aquesta modificació per tal d’ordenar els usos 
relacionats amb el culte religiós.
3. La suspensió de llicències és un procediment estandarditzat en qualsevol 
tramitació de figures de planejament urbanístic, que està regulada per llei i que 
assegura la protecció de la legalitat en moments d’impàs entre un planejament i un 
altre. A més, la suspensió de llicències és neutral i per a qualsevol persona o entitat 
que demani una llicència relacionada amb els apartats que la modificació afecta.
4. La modificació no pretén donar permís per l’activitat religiosa en sí, que és un dret 
fonamental, sinó garantir que l’ús del local que es regula reuneixi les condicions 
tècniques adequades al tipus d’activitat que s’hi ha de desenvolupar.
5. La modificació admet l’ús religiós en molts àmbits del municipi i per tant, existeix la 
possibilitat d’implantar centres de culte.
De tot l’exposat, i tenint en compte que tot i que es limita la implantació de l’ús 
religiós en un àmbit determinat, es pot concloure que hi ha espai suficient en altres 
espais del municipi i que per tant, no existeix necessitat al municipi de dotar de nou 
sòl per aquest ús.
 
Finalment, el POUM preveu dins del sistema d’equipaments la clau E4. Aquesta clau 
queda regulada a l’art. 184 de la normativa i en ella es permet l’ús religiós i als 
plànols de la sèrie O3 queden qualificats els sòls destinats a aquests usos. 
Tanmateix, el POUM preveu la clau E7, per a equipaments sense ús assignat com a 
reserva de sòls i que pot donar resposta a les futures necessitats de nous 
equipaments de qualsevol classe.”
 
En data 17 de juliol de 2017 (NRS 1689/17) es fa tramesa a la Direcció Gral. d’Afers 
Religiosos de l’informe justificatiu sol·licitat, acompanyament de la resta de 
documentació requerida, per tal que emetessin l’informe sobre aquells aspectes de la 
seva competència. 
 
En data 28 de juliol de 2017 (NRE 2408/17) es rep Informe de la Direcció Gral. 
d’Afers Religiosos en el que s’informa favorablement la Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre d’ordenació de centres de culte, al constatar 
que l’Ajuntament ha dut a terme una avaluació i una justificació de les necessitats 
quantitatives i de localització de sòl per a la implantació de centres de culte en el 
municipi, tal i com exigeix la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i el 
Decret 94/2010, de 20 de juliol. I que ha donat compliment a allò que estableix 
l’article 4 de la Llei 16/2009, de 22 d juliol, dels centres de culte.
 
Vist l’informe de la secretària interventora en relació al procediment legal a seguir en 
aquest expedient. 
 
Vist l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix  a l’art. 85 i 96 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, 
i concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol de desplegament de la Llei 
d’urbanisme.
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A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 12 de 
setembre de 2017, 
 
El plenari de la Corporació adopta el següent, 
 
ACORDA:
 
Primer.-  Desestimar  l’al·legació presentada pel senyor José Bujo Río, amb el NRE 
541/17 de data 16/02/17 en la seva totalitat en base als motius i justificacions 
plenament argumentats en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
per l’ordenació dels centres de culte”. 
 
Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
Quart.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament.

 

Expedient 179/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 CIU i PP, En contra: 0, 
Abstencions: 5 ERC-AM i PSC-CP, 
Absents: 0

La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 01/02/2016,  previs els 
informes tècnic i de Secretaria, va aprovar inicialment el Pla  Especial Urbanístic “La 
Perla” ubicat al Polígon 5, parcel·la 42 de sòl no urbanitzable, per tal de concretar i 
delimitar l’àmbit destinat a càmping de 3a. categoria. 
 
Proposant-se inicialment  una zonificació com la que segueix: 
 
Clau A.     Zona d’acampada  DOMOS           6.336,99 m2
              Clau A.     Zona d’acampada TENDES              642,98 m2
              Clau V.     Vials                                                1.812,14 m2
              Clau V.     Àrea d’aparcament                         1.000,13 m2
                               Zones comuns                                2.870,00 m2
                               Masses d’aigua                                  150,00 m2
              Clau ELL. Zona lliure                                       6.538,59 m2
              Clau PF.   Àrea bosc                                      20.699,98 m2
 
Edificacions i tipologia de l’allotjament:
 
EP1. Albergs fixes: DOMOS, 12 unitats              300,00 m2  *
              EP2. Albergs mòbils: TENDES, 8 unitats            630,00 m2  **
              EP3. Edifici d’usos comuns                                 350.00 m2
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* ‘  ** (no computa edificabilitat)930,00 m2
EDIFICABILITAT350,00 m2
 
Total zones + edificabilitat (superfície àmbit). 40.051,00 m2
 
Textualment es va acordar:
 
“PRIMER:  Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic presentat per l’Arquitecta 
Sra. Pilar Sarabia Pulina,  en representació dels Srs. Ezequiel Gómez Panzarini i 
Ivan Garcia Fernández,  ja que les solucions proposades s'adapten al planejament 
superior, són tècnicament correctes i no es contradiuen amb el que disposa la 
legislació urbanística.
 
SEGON: Sotmetre l’esmentat Pla a informació pública, pel termini  d’un mes, 
 mitjançant edictes que s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal a què es refereix el projecte en tramitació i que han d’indicar la informació 
exigida pels articles 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i 23.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol. També s’ha de possibilitar l’accés telemàtic a la 
documentació sotmesa a informació pública a través de la web municipal.
 
TERCER: Notificar a la propietat el tràmit d’informació pública del Pla aprovat 
inicialment  dels terrenys que s’hi comprenen.
 
QUART: Sol·licitar informe dels organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, que 
informin sobre el Pla aprovat inicialment.
 
CINQUÈ: Comunicar al promotor  que caldrà aportar la documentació que s’indica a 
l’article 102 del Decret Legislatiu 1/2010 i un pla d’execució on es determini el termini 
d’execució del planejament.  
 
SISÈ: Fer constar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu 
de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
 
L’acord es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci al 
BOPT núm. 39 de data  26/02/2016 i al Diari Més Ebre de 19/02/2016 i a la web 
municipal. Durant l’esmentat termini i fins a la data d’avui no s’ha presentat cap 
al·legació.
 
Es van sol·licitar  en data 19/02/2016 els preceptius informes als Organismes 
afectats següents: Departament d’Interior, Agència Catalana de l’Aigua, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament de Cultura, Departament 
d’Empresa i Coneixement ,Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 
Rebuts els informes sol·licitats d’acord amb l’esmentat en el punt anterior,  es 
trametent els pertinents requeriments als promotors del PEU “La Perla”, els quals 
presenten la documentació tècnica en data  23/01/2017,  NRE 219,  que es tramet 
als corresponents Departaments de la Generalitat.   El resultat de la tramitació es la 
següent: 
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- NRE 1351/16 del Departament d’empesa i Coneixement: l’informe no és preceptiu 
atès que la proposta del PEU no admet l’ús comercial.
 
- NRE 1159/16 de la Direcció General  de Turisme:  favorable havent de tenir en 
compte l’apartat de “valoració” en quant al nombre d’unitats d’acampada destinades 
a albergs fixos, serveis higiènics i lavabos, la qual cosa es justifica en la 
documentació aportada NRE 219. 
 
- NRE 1585/16 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 
 favorable, doncs l’activitat no te perquè produir efectes sobre el funcionament de 
l’activitat de les explotacions agràries,  havent-se de respectar les incompatibilitats i 
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable.
 
- NRE 2671/17 del Departament de Cultura: que conclou que consultada la Carta 
Arqueològica de la Ribera d’Ebre”, el projecte no afecta cap jaciment arqueològic 
documentat ni conegut, recordant que  si en el decurs dels treballs es posa de 
manifest l’existència de restes arqueològiques s’aturaran les obres en els punts 
afectats i no es continuaran fins a la seva completa excavació, documentació i 
recuperació, si s’escau.
 
- NRE 1606/17 de l’Agència Catalana de l’Aigua: favorable en quan a l’abastament i 
sanejament. En quant al Domini Públic Hidràulic cal rectificar convenient  plànol 9, 
que reflecteixi convenientment la DPH del barranc i les zones de servitud i policia, 
recordant que dins de la primera  no es podrà implantar cap tipus de construcció ni 
fixa ni temporal i la zona de policia  restarà sotmesa a prèvia autorització qualsevol 
obra o construcció a realitzar.  Restant prohibit emprar la llera del barranc de Perles 
com accés de vehicles motoritzats a les instal·lacions de l’activitat a implantar.
 
- NRE 2235/17 I NRE 2484/17 de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre i del 
Departament d’Interior respectivament, aquest darrer conclou:  analitzats els riscos 
en matèria de protecció civil que afecten l’àmbit, vist l’informe del servei de prevenció 
de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i atès el risc d’incendi forestal, i 
vista la documentació aportada pel promotor, s’informa de manera favorable el PEU 
 del càmping “La Perla” sempre i quan es doni compliment a totes les mesures 
exposades en l’apartat precedent d’aquest informe i s’incorporin a la documentació 
del projecte, els pressupostos d’execució i els plànols d’ordenació pertinents.
 
Així mateix caldrà comunicar i elaborar des de l’inici de l’activitat el pla 
d’autoprotecció corresponent, d’acord amb el contingut que estableix la part 1 de 
l’annex II del Decret 30/2015 de 3 de març, el qual haurà d’estar implantat 
necessàriament durant el primer any de vigència del pla.
 
- NRE 1874/17 dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre: conclou que en el document per a l’aprovació 
definitiva s’incorporin les determinacions i mesures tècniques assenyalades en 
l’apartat 3.5 de l’informe referent a la necessitat d’incorporar a la normativa del pla 
els criteris i mesures ambientals aportades en documentació annexa i la resta de 
determinacions establertes en matèria sectorial principalment pel que fa al vector 
aigua i protecció civil,  recordant que s’ha de dotar de contingut normatiu cadascuna 
de les mesures establertes en totes les consultes realitzades a nivell sectorial per tal 
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que esdevinguin prescripcions d’obligat compliment. 
 
- NRE 2237/17 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: la documentació 
aportada presenta mancances i incoherències no complint amb els mínims exigibles. 
No obstant això, en data 10/08/2017 NRE 2622  es va presentar nova documentació 
pels promotors que es va trametre a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en 
data 16/08/2017 NRS 1819,   restant a l’espera de nou informe que, en aquest cas, 
 valorarà la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció, i d’acord amb l’article 22.2 c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a 
l’aprovació provisional del present pla especial és el Ple municipal. 
 
Vist l’expedient instruït d’acord amb el que s’estableix a l’art. 85 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i 
concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol de desplegament de la Llei 
d’urbanisme.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 12 de 
setembre de 2017, 
 
El plenari de la Corporació adopta el següent, 
 
ACORDA:
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic  “La Perla” promogut pel 
Sr. Ezequiel Gómez Panzarini  ubicat al Polígon 5, parcel·la 42 de sòl no 
urbanitzable, per tal de concretar i delimitar l’àmbit destinat a càmping de 3a 
categoria. 
 
Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5c) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
 
Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient del Pla Especial Urbanístic  “La 
Perla”  a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix.  
 
La sra. Agné diu que malgrat  ser l’aprovació provisional s’abstindran.
 
La sra. Gurrera diu que encara que estiguin d’acord amb la iniciativa, cal a l’espera un informe 
d’urbanisme definitiu i les propostes del pla d’incendi que ja que és un bosc els hi preocupa 
la zona d’incendi, i voldrien esperar al informe definitiu... I de moment s’abstindran. 
 
El sr. Alcalde diu que urbanisme no faran cap informe d’això, que són departaments de la  
Generalitat que fan l’informe. El que s’està fent ara és l’aprovació provisional, i arrel ho hagin 
aprovat és quan urbanisme farà l’informe, que per aquesta aprovació no en fa falta cap més. 
 
 
La sra. Gurrera diu que esperaran als informes finals de la protecció d’incendis. 
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Expedient 702/2017. Moció GM d'ERC, escó Sr. Germà Gordò.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3 ERC-AM, En contra: 7 CIU, 
Abstencions: 3 PSC-CP I PP, Absents: 0

Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, per exigir a 
Germà Gordó la renúncia al seu escó del Parlament de Catalunya. 
 
“1. ATÈS que les eleccions del 27 de setembre del 2015 van atorgar 62 escons a  la 
candidatura de Junts pel Sí sortint elegit com a diputat per l’esmentada candidatura 
Germà Gordó. 
 
2. ATÈS que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s’ha declarat 
competent per investigar el diputat Germà Gordó per suborn, tràfic d’influències, 
prevaricació i malversació de fons públics per l’anomenat cas 3%. 
 
3. ATÈS que arran de la decisió del TSJC, Junts pel Sí ha pres la decisió d’expulsar 
el diputat Germà Gordó del Grup Parlamentari. 
 
4. ATESA la rellevància dels fets investigats i dels delictes sobre els quals s’acusa  el 
diputat Germà Gordó, PDECAT, ERC, Demòcrates i MES, partits  polítics integrants 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, han exigit al diputat Germà Gordó que deixi 
l’escó del Parlament. 
 
5. ATESA la decisió del diputat Germà Gordó de mantenir el seu escó com a diputat 
no adscrit. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa que el Ple Municipal de  Móra 
d’Ebre acordi: 
 
PRIMER. -Instar Germà Gordó a renunciar al seu escó com a diputat al Parlament de 
Catalunya. 
 
SEGON. -Comunicar l’adopció del present acord al diputat Germà Gordó i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
 
La sra. Gurrera diu que consideren molt greus els fets que l'imputen i que estan d’acord en  
que hauria de deixar  l'escò,  però la llei  permet que pugui  mantenir-lo,  i  que s'hauria de  
pensar en un canvi de la normativa parlamentaria. El sr. Alcalde respon que l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre no li correspon ni pronunciar-se sobre  la llei del Parlament i que la consideració 
que fa  no té res a veure amb la moció. Li pregunta si proposa alguna esmena a la moció.La 
sra. Gurrera diu que no.
 
 
El sr. Alcalde diu que ells lamenten el fet de que d'alguna manera es confon la imputació amb 
el fet consumat, i des de el grup de PDCAT entenen que en aquest moment que s’està vivint 
de vulneració de drets civils, pensen que s'ha de preservar la presumpció d’innocència. Que 
també tenen molt  clar  que quan una persona renuncia a la  seva acta del  parlament,  de  
regidor o de diputat, o qualsevol altre indret això es irreversible i aquella persona no podrà 
rescabalar  l’acte que tenia,  i  haurà perdut un temps i  possibilitats  importants.  En aquest 
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sentit tenen clar que en el moment que qualsevol altre diputat, sigui del grup que sigui, tingui 
una condemna fefaent per part d’un tribunal es farà el que es cregui oportú i que per això 
votaran en contra. 

 

Expedient 704/2017. Moció GM d'ERC, suport referèndum

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 CIU I ERC-AM, En contra: 3 
PSC-CP I PP, Abstencions: 0, Absents: 0

Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de suport a la 
signatura del Decret d’alcaldia en suport al referèndum de l’1 octubre.
 
“El Parlament de Catalunya el dia 6 de setembre va aprovar la Llei del Referèndum 
d’autodeterminació, la llei recull que el referèndum se celebrarà el diumenge dia 1 
d’octubre, amb la pregunta “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en 
forma de república ?” i fixa que “si en el recompte de vots vàlidament emesos n’hi ha 
més d’afirmatius que de negatius, el resultat implica la independència de Catalunya.
 
Els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania i les primeres 
que ha de donar resposta a la voluntat dels ciutadans a expressar-se lliurement a les 
urnes, per tant, no farem res més que complir el mandant del Parlament de 
Catalunya, davant les amenaces tant greus rebudes en les darreres hores, nosaltres 
ens posem al costat del poble, del Parlament de Catalunya i de la democràcia.
 
El Govern espanyol nega sistemàticament el dret a decidir del poble de Catalunya, 
impedint la celebració d’un referèndum sobre la independència de Catalunya i 
sistemàticament comunica al Tribunal Constitucional la impugnació de les Lleis i 
Decrets que aprova el Parlament i el Govern català.
 
Atès que el dia 7 de setembre en Joan Piñol Mora, alcalde de Móra d’Ebre, va signar 
un Decret d’Alcaldia en el qual dóna suport al Referèndum.
 
Atès que el dia 8 de setembre, el Sr. Josep Enric Millo, delegat del govern espanyol a 
Catalunya comunica mitjançant escrit a l’alcalde referent a la impugnació  per part 
del Tribunal Constitucional promoguda pel govern espanyol del decret 140/2017 de 7 
de setembre del Govern de la Generalitat, de normes complementàries per a la 
celebració del referèndum d’autodeterminació i l’adverteix del deure d’impedir o 
paralitzar qualsevol iniciativa, així com que s’abstingui de tramitar, informar o 
dictaminar cap acord o actuació que permeti la celebració del referèndum.
 
Els regidors d’ERC-AM de Móra d’Ebre manifestem el nostra suport a l’alcalde en la 
celebració del referèndum del dia 1 d’octubre.
 
ACORDS,
 
Primer.- Donar suport a la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 6 de setembre.
 
Segon.- Que els regidor i regidores que lliurement vulguin donar suport al decret 
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d’alcaldia en suport al referèndum, ho facin signant el seu compromís en aquesta 
moció.
 
Tercer.- Que l’alcalde faci tot el que sigui necessari8 per tal que el dia 1 d’octubre la 
població de Móra d’Ebre, pugui votar, ens tindrà al seu costat.
 
Quart.- Donar suport a la Llei de transietorietat jurídica i fundacional de la República   
Catalana, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 7 de setembre.
 
Cinquè.- Comunicar els acords al Govern de Catalunya, Associació Catalana de 
Municipis i a l’Associació de Municipis per la independència”.
 
La sra. Agné explica els acords. 
 
 
El sr. Alcalde fa un aclariment a títol personal, i diu que no a la part resolutiva ni la d’acords 
però si a la expositiva que s’esmenta directament el seu nom, i per la qual cosa li crea un 
conflicte a l’hora de votar perquè considera que no és elegant que un mateix voti una moció  
que dona el suport a un mateix. Però els acords que es plantegen són d’un altre caire i a més  
a més donen suport a una sèrie de coses que n’està plenament convençut i en les que està  
decidit a donar suport, per tant, en aquest sentit vol que es tingui constància que no fa el  
suport pel que significa la figura del alcalde, sinó pel que significa la resta de la moció. I per 
tant, votarà a favor. 

 

Expedient 705/2017. Declaració institucional

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 CIU I ERC-AM, En contra: 1 PP, 
Abstencions: 2 PSC-CP, Absents: 0

EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS CIVILS I DE LES INSTITUCIONS 
D’AUTOGOVERN DE CATALUNYA
 
La Generalitat de Catalunya és el sistema d’organització que ens hem dotat els 
catalans i catalanes per organitzar políticament l’autogovern de Catalunya. El seu 
origen es remunta a la Diputació General del Principat de Catalunya de l’any 1359 i 
des de llavors ha estat al capdavant de la defensa de les llibertats civils i 
democràtiques dels catalans i catalanes en totes les situacions.
 
Avui amb el propòsit de suspendre la voluntat sorgida de les urnes de les eleccions 
del 27 de setembre, diverses conselleries del govern de la Generalitat de Catalunya 
han estat ultratjades, així com cases particulars, i s’ha detingut a tècnics i alts 
càrrecs amb l’únic mal de defensar les seves idees polítiques. 
 
Les idees polítiques es poden compartir o no, però en cap cas el no estar d’acord 
amb la voluntat de participació d’un poble atorga cap dret a atacar les institucions i 
els habitants d’un territori. La carta dels drets fonamentals de la Unió Europea 
empara la llibertat de pensament, i d’expressió.
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Per aquest motiu, per defensar que la Generalitat de Catalunya continuï sent la 
garant de les llibertat dels catalans, faig aquesta declaració institucional manifestant 
tot el meu suport com alcalde, així com els de la resta de membres dels grups 
municipals del PDeCAT i ERC al MH president de la Generalitat de Catalunya, als 
consellers i a la resta de les institucions catalanes en el mandat democràtic que 
representen
 
El sr. Alcalde proposa el text en decència de les llibertats civils i dels institucions d’autogovern  
de Catalunya. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Decrets i resolucions
Nom Data Resum

DECRET 
2017-0076 07/09/2017 13:14 Suport referèndum

DECRET 
2017-0075 06/09/2017 17:40 Aprovació linies fonamentals pressupost 2018

DECRET 
2017-0074 06/09/2017 13:49 Convocatòria CI

DECRET 
2017-0073 31/08/2017 15:47

Personació recurs contenciós administratiu núm. 245/2017 
Tarraco Eólica Ascó, SL

DECRET 
2017-0072 28/08/2017 12:43 Decret delegació matrimoni civil

DECRET 
2017-0071 28/08/2017 12:43 Delegació funcions alcaldia

DECRET 
2017-0070 21/08/2017 11:22

Contractació puntual personal de suport comissió de 

festes,  festes majuors

DECRET 
2017-0069 21/08/2017 11:22

Contractació temporal personal suport servei neteja 
edificis festes majors.

DECRET 
2017-0068 17/08/2017 13:07 Contractació suport servei neteja edificis festes

DECRET 
2017-0067 10/08/2017 8:02 Ampliació termini delegació funcions alcaldia

DECRET 
2017-0066 03/08/2017 19:06

Incoació expedient 6/17 de modificació de crèdit i 2/17 de 
modificació de les bases d'execució del pressupost

DECRET 
2017-0065 03/08/2017 19:05 Bestreta empleada pública D.P.G

DECRET 
2017-0064 26/07/2017 14:53 Decret

DECRET 
2017-0063 24/07/2017 11:58 Delegació Alcaldia

DECRET 
2017-0062 24/07/2017 11:14

Aprovació expedient 05/2017 de modificació de crèdit 
per incoporació de romanents de l'exercici 2016.

DECRET 
2017-0061 24/07/2017 11:14 Aprovació Pla de Disposició de Fons

DECRET 
2017-0060 24/07/2017 10:42 Representació legal Judici Gandesa sra. Dora Fornós Clúa

DECRET 
2017-0059 24/07/2017 10:39 Canvi delegació matrimoni civil

DECRET 
2017-0058 17/07/2017 11:17

Incoació expedient 05/2017 de modificació de crèdit 
per incorporació de romanents

DECRET 12/07/2017 11:55 Contractació laboral temporal suport Guia Castell
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2017-0057 

DECRET 
2017-0056 12/07/2017 11:55 Delegació matrimoni civil

DECRET 
2017-0055 12/07/2017 11:55 Contractació tres peons periode d'una setmana

DECRET 
2017-0054 11/07/2017 13:20 Aprovació distribució superàvit liquidació 2016

DECRET 
2017-0053 28/06/2017 13:13 Incoació expedient Compte General 2016

DECRET 
2017-0052 28/06/2017 13:12

Delegació celebració matrimoni civil regidoria Noelia Guirao 
Morillo

DECRET 
2017-0051 28/06/2017 13:12

Delegació celebració matrimoni civil regidora Sra. 
Dolors Gurrera Romo

DECRET 
2017-0050 28/06/2017 13:12 Contractació laboral temporal suport servei neteja edificis

DECRET 
2017-0049 28/06/2017 13:12

Contractació laboral temporal personal suport brigada 
d'obres i serveis

DECRET 
2017-0048 28/06/2017 13:12

Contractació laboral temporal suport 
departament d'urbanisme

DECRET 
2017-0047 19/06/2017 9:07 Delegació de signatura en el 1r Tinent d'Alcalde

DECRET 
2017-0046 19/06/2017 9:07 Delegació assistència reunió Consell d'Alcaldes

DECRET 
2017-0045 19/06/2017 9:07 Contractació temporal control d'accés piscines municipals

DECRET 
2017-0044 16/06/2017 11:09

Ampliació termini resolució exp. execució subsidiaria,  
ruïna c/ Juli Antoni, 4

DECRET 
2017-0043 13/06/2017 14:53 Convocatòria CI

DECRET 
2017-0042 13/06/2017 14:01 Sol.licitud BASE

DECRET 
2017-0041 13/06/2017 13:28

Incoació expedient 04/17 de modificació de crèdit i01/17 
de modificació de les bases d'execució del pressupost.

   

 
 

 

Informacions presidència

El sr. Alcalde comenta que s’han iniciat les obres de la segona fase dels talussos del castell i la 
millora d’accés a la zona del nàutic. Malgrat el retards, les obres porten un bon ritme per lo 
que significa que per Nadal es podria tenir l'obra enllestida, i amb això aconseguirien tenir 
completada tota la obra dels talussos i urbanitzada una zona del municipi que entenen que és 
important des del punt de vista turístic i esportiu.
 
Comenta que si no hi ha res de nou estan pendents d’alguna documentació però és provable  
que  ben  aviat  s’inicien  les  obres  de  cobriment  de  la  pista  poliesportiva  de  3  mesos  de  
duració. Una obrat important i necessaria atès la congestió d’utilització del pavelló esportiu.
 
Comenta que en breu hi ha dissenyades algunes qüestions més que volen dur a terme dins 
l’exercici 2018. I quan estigui tot acabat d’aclarir els faran sabedors i partícips.
 
Li  comenta el  tinent  d'alcalde que a la  comissió  informativa el  ERC va  preguntar  perquè 
l’Ajuntament de Móra d'Ebre no participava amb la Festa de la Jota comarcal. Explica que això  
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no ho organitza  el  Consell  Comarcal  sinó  una  entitat  i  no es  van ficar  en  contacte  amb 
l’Ajuntament  ni  tan  sols  li  a  donat  la  possibilitat  de  participar.  Entenen  que  aquesta 
problemàtica s’arrosega des de fa temps.Desconeixen els motius però explica que han fet una 
carta al Consell Comarcal per a que els fiquin en contacte de l’entitat per poder resoldre la 
situació.
 
Per últim, afegeix que si no hi ha res de nou demà es recuperen les claus del poliesportiu i ja  
es podrà veure com entreguen la instal·lació i per tant ja han publicat l’anunci de licitació.  
Espera que aquest cop vagi millor. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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