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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/9 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 20 / de novembre / 2017

Durada Des de les 19:30 fins a les 19:45 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
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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

 

Expedient 926/2017. Modificació de Crèdits

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 8, En contra: 3, 
Abstencions: 2, Absents: 0

1.- ANTECEDENTS
 
1.1.  Atès  que  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  20170098  de  data  13  de  novembre  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  de  modificació  de  crèdit  mitjançant  la  modalitat  de  suplement  de  crèdit  per  tal  d’incorporar  al  
pressupost vigent les despeses exposades i justificades al Decret. 
 
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:
 
Despeses que cal finançar:
 
1/ Suplement de crèdit
 
                                                               PRESSUPOST DE DEPSESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 

inicial
Augment Pressupost 

definitiu
29 432 62400 Compra barques 50.000,00 15.000,00 65.000,00

   Total augment pressupost despeses:  15.000,00  
 
 
Finançament que es proposa:
 
1/ Baixa de partides de despesa
 
                                               PRESSUPOST DE DESPESES 2017
 
Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost Disminució Pressupost 
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definitiu

       
2 011 31000 Interessos crèdits 113.639,09 15.000,00 98.639,09

   Total  disminució  pressupost 
despeses:

 15.000,00  

 
 
1.4. Atès que la secretaria – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de crèdit proposada i 
pel  que respecta al compliment dels principis i  objectius, d’acord amb la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, 
així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  aprovat  mitjançant  l’Ordre 
HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen les  obligacions de subministrament d’informació  
previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
  
2.- FONAMENTS DE DRET
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals i  als articles 34 a 38 del RD  
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui  
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient,  
el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
3.  El  finançament  es  pot  realitzar  a  càrrec  del  romanent  líquid  de  tresoreria,  amb nous  o  majors  ingressos  
recaptats  sobre els  totals  previstos  en el  pressupost  corrent  i  mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de crèdits  de 
despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles  
sense pertorbació del respectiu servei. 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. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de  
la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  amb relació  als  articles  3  i  11  de la  LO 2/2012,  de 27  d’abril,  
d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  en  quant  a  què  l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels 
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta  
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. Tot això, en concordança 
amb  els  articles  16.2  i  19  del  RD  1463/2007,  de  2  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  
desenvolupament  de  la  Llei  general  d’estabilitat  pressupostària,  així  com  el  nou  reglament  d’estabilitat  
pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre 2105/HAP/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre  HAP/2082/2014,  de 7 de novembre,  per  la  qual  es  desenvolupen les  obligacions de subministrament  
d’informació previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
 
A la vista de l'informe favorable de la comiossió informativa general de data 16 de novembre de 2017,
 
Es  proposa al plenari de la Coporació. l'adopció del següent, 
 
Primer.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  núm.  9/2017  mitjançant  la  modalitat  de 
suplement de crèdit d’acord amb la relació de despeses especificada en el punt 1.3 de la part expositiva:
 

1/ Suplement de crèdit, per import de 15.000,00 €
1/ Baixa de partides de despesa per import de 15.000,00 €

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 
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edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
 
 Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció.
 
El sr. Alcalde explica el motiu de la modificació, el qual és per suplementar la partida que 
tenien inicialment contemplada al pressupost per l’adquisició de la barca fluvial. Per 
condicionants de caràcter tècnic la quantitat prevista de 50.000 no és suficient i s’ha de 
suplementar amb 15.000.

 

Expedient 798/2017. Aprovació o Modificació de Disposició Normativa 
(Ordenances 2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, 
Abstencions: 2, Absents: 0

Atès que correspon als ens locals en l’àmbit de llurs competències la potestat 
tributària i financera, així com la imposició i reordenació dels seus tributs propis, i que 
aquests han de ser establerts i regulats per les corresponents ordenances fiscals.
 
Els ens locals han d’aprovar definitivament i publicar els acords precisos d'imposició i 
ordenació dels tributs, amb la finalitat de poder exigir impostos, taxes i preus públics 
de conformitat amb allò exposat  al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Es pretén l’establiment i modificació d’ordenances fiscals, així com preus públics per 
a l’exercici de 2018.
 
Ordenances fiscals:  
 
-Establiment de la núm. 25, taxa per la prestació del servei de visites al Castell de 
Móra d’Ebre.
 
Preus públics:
 
-annex 17, preu públic per la prestació de serveis a les piscines municipals, 
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
 
Vistos els informes de secretaria-intervenció que consten a l’expedient, així com 
l’altra documentació que s’acompanya.
 
A la vista de l'informe favorable de la comiossió informativa general de data 16 de novembre de 2017,
 
Es  proposa al plenari de la Coporació. l'adopció del següent, 
 
“Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal núm. 25, 
reguladora de la prestació del servei de visites al Castell de Móra d’Ebre.
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Segon.: Aprovar provisionalment la modificació de l’annex 17 preu públic per la 
prestació de serveis a les piscines municipals, instal·lacions esportives i altres 
serveis anàlegs, de l’ordenança fiscal núm. 20 reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.:  Aquests acords provisionals s’han d’exposar al públic durant el termini de 30 
dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí 
Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició 
d’interessat, en els termes de l’art. 18 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals,  pot examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que consideri oportunes.
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, 
s’entendran definitivament adoptats els acord provisionals”.
 
El sr. Alcalde explica que es tracta d’establir una taxa de 2 euros per gent que no estigui 
empadronada a Móra d'Ebre o que hagi viscut a Móra d’Ebre. La idea és que la recaptació 
anirà destinats al manteniment del castell. Per que fa la ordenança número 17 és afegir 
algunes petites modificacions que s’han proposat per IG la empresa que gestiona la piscina 
coberta. 

 

Expedient 816/2017. Modificació de Planejament General

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, 
Abstencions: 5, Absents: 0

Mitjançant acord del Plenari de la Corporació, en sessió de data 25 d’octubre de 
2017, es va aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”, d’acord amb la 
resolució següent:
 
“PRIMER. - Ratificar el caràcter de bé de domini públic, adscrit al servei públic,   del 
solar situat al c/ Pau 
Casals, núm. 8,  de titularitat municipal,  adquirit per acord  pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 29/04/13, destinat a equipament esportiu, i inscrit a l’Inventari de 
Béns de la Corporació amb aquesta consideració.
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”.
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
QUART.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.  
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CINQUÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.”
 
 
Aquests acords es van adoptar en base als següents antecedents, que a continuació 
reiterem:
 
Encarregada als Serveis Tècnics municipals la “Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Móra d’Ebre per l’ampliació de la zona d’equipaments esportius” 
(Polígon 15 de les vigents NNSS),  aquesta es presenta per tal d’adequar al 
planejament urbanístic la realitat física de l’àmbit afectat del complex poliesportiu 
municipal. 
 
ANTECEDENTS:
 
I.- L’any 1995 es va tramitar Modificació de Normes subsidiàries del Polígon 15 
corresponent a la zona d’ampliació del Poliesportiu Municipal, que va ser aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 12/12/1995 i publicada al DOGC 
de 08/03/1996 núm. 2179.  Mitjançant dita Modificació,  tot l’àmbit  -llavors sense 
edificar-  es va qualificar de sistema d’equipament (Clau E),  justificant-se així en la 
documentació tècnica:   “ Es proposa la qualificació de tot l’àmbit del Polígon 15 com 
equipament (Clau E)  sense cap traçat de vial deixant lliure el terreny per tal 
d’adaptar les futures edificacions i espais lliure i d’accés amb la màxima llibertat 
compositiva  adaptant les futures edificacions als paràmetres urbanístics vigents de 
la Clau E que es poden complir de forma suficient.”
 
II.- Prèvia la tramitació dels  corresponents expedients,  l’any 1999 es va construir el 
pavelló  poliesportiu i l’any 2007  la piscina municipal coberta.
 
III.- L’Ajuntament de Móra d’Ebre,  en sessió plenària de data 29/04/2013, va acordar 
adquirir mitjançant permuta,  el solar situada al c/ Pau Casals, núm. 8, per a 
l’ampliació de les instal·lacions esportives, així com dur a terme els tràmits adients 
per a la seva inscripció a l’Inventari de Béns de la Corporació i al Registre de la 
Propietat.   En aquest solar  es van  construir tres pistes de pàdel l’any 2014. 
 
IV.- El Ple de la Corporació en data 10/04/2014  va aprovar  “l’Informe de l’ordenació 
del trànsit a l’entorn de la zona esportiva del c. Pau Casals i Av. Pius XII”  que va 
estar sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte al 
BOPT núm. 90 de 17/04/14 i no es va presentar cap al·legació, publicant-se 
l’aprovació definitiva en el BOPT núm. 138 de 16/04/2014.  L’estudi determinava la 
situació de mobilitat dintre del Polígon 15 i en el seu entorn,  assenyalant-se la 
vialitat conforme a la modificació que es presenta actualment. 
 
V.- El Departament de Territori i Sostenibilitat en data 08/05/17 NRE 1553 ens remet 
còpia de la denúncia rebuda  del Sr. Antonio Catalán Mansilla (Exp. núm. 
0389E/3/2017),  pel fet de que podrien existir irregularitats urbanístiques en la finca 
situada al c/ Pau Casals núm. 8,  a l’haver-se  construït una instal·lació esportiva de 
pàdel  en un solar sense vial al front.
 
Així doncs, l’objecte de la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries aprovada pel 
Ple de data 25 d’octubre de 2017 era reconèixer la realitat física actual en la que s’ha 
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desenvolupat el Polígon 15, avui completada la seva edificació, plasmant-la en el 
planejament urbanístic municipal, establint el següent:
 
- Qualificar com a sistema d’equipaments (Clau E) el terreny adquirit per l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre on s’ha construït les pistes de pàdel, tot i que aquesta parcel·la 
qualificada de clau 3 fins a la data, admetia l’ús esportiu.
 
- Qualificar com a sistema de vitalitat(Clau V) l’espai del voltant del pavelló,  la 
piscina coberta i les pistes de pàdel fins al c/ Pau Casals. 
 
- Eliminar el límit del Polígon d’Actuació 15, ja que l’actuació urbanística ja es troba 
desenvolupada i per tant passa a  qualificar-se com a sòl urbà consolidat.
  
En data 13 de novembre es presenta un nou document tècnic que suposa canvis 
substancials respecte l’aprovació anterior, ja que s’afegeix un punt 5 a l’article 59 de 
les Normes:
 
-Habitatge: s’admet únicament un habitatge per establiment, destinat exclusivament 
a allotjament de personal que pugui ser necessari en cas de que l’equipament sigui 
objecte de concessió administrativa.
         
Es  modifica també parcialment l’article 60, i es reajusta el límit de la Clau E que es 
troba a l’interior de l’antic polígon 15, que textualment diu:
 
4.- Per als equipaments esportius situats a l’interior de l’illa que conformen els 
carrers Ribera d’Ebre, avinguda Pius XII, Pau Casals i Girasol, es fan els següents 
aclariments:
 
Els paràmetres d’ocupació màxima, edificabilitat i separació a límits són aplicables 
als edificis, no pas a les superfícies dels paviments de les instal·lacions esportives 
(rectangle de joc, pista de tennis, pista de pàdel, pista poliesportiva, camp de futbol, 
etc) que podran arribar fins al límit de propietat. 
No es considerarà edifici qualsevol element necessari per la pràctica de l’esport. 
Aquest elements (porteria de futbol, cistella de bàsquet, tancament perimetral pista 
pàdel, xarxa pista tennis, xarxa pista pàdel, etc) seran considerats instal·lacions i 
podran situar-se al límit del sistema d’equipaments. 
Els edificis corresponents al pavelló poliesportiu cobert i piscina coberta, tenen 
l’ocupació màxima, de 4578,78 m2, definida en el plànol adjunt en aquesta 
modificació de NNSS. S’estableix una ocupació del 100%, descomptant els 344,78 
de la franja inedificable i una edificabilitat màxima de 1,2msostre/m2sòl.
 
A la vista dels canvis substancials plantejats d’ofici a la documentació tècnica de la  
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries en tràmit es proposa l’aprovació 
inicial, per segona vegada, de la citada modificació puntual, d’acord amb el que 
disposa l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme.
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció que obra a l’expedient,  i vist que no 
hi ha organismes afectats  per raó de llurs competències sectorials que hagin 
d’emetre informe.  
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Atès el que s’estableix als articles 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya  i articles 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme.
 
A la vista de l'informe favorable de la comiossió informativa general de data 16 de novembre de 2017,
 
Es  proposa al plenari de la Coporació. l'adopció del següent, 
 
PRIMER.-  Ratificar el caràcter de bé de domini públic, adscrit al servei públic,   del 
solar situat al c/ Pau 
Casals, núm. 8,  de titularitat municipal,  adquirit per acord  pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 29/04/13, destinat a equipament esportiu, i inscrit a l’Inventari de 
Béns de la Corporació amb aquesta consideració.
 
SEGON.- Aprovar inicialment, per segona vegada, la Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments 
esportius”, en base als motius justificats a la part expositiva del present acord.
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de gran tiratge a 
Catalunya, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes 
les al·legacions o observacions que consideri oportunes. També se’n farà la publicitat 
per mitjans telemàtics. 
 
QUART.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.  
 
CINQUÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.
 
El sr. Alcalde explica que delimita la existència del carrer que es va obrir al carrer Pepita 
Grange i que va donar sortida al carrer Pau Casal. També s'inclou les pistes de pàdel dins del 
complex esportiu i delimitar-lo com a zona esportiva.

 

Expedient 954/2017. Moció grup municipal PSC-AP

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, 
Abstencions: 1, Absents: 0

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACTE  DE  L’AUDIÈNCIA  NACIONAL DE 
PRESÓ INCONDICIONAL     PEL  VICEPRESIDENT    DEL     GOVERN   DE  LA 
GENERALITAT   I SET CONSELLERS, I  DELS  PRESIDENTS  
D’ÒMNIUM CULTURAL I L’ANC 
 
En relació a l'acte de l'Audiència Nacional pel qual es dicta presó incondicional i 
sense fiança pel vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers,  
manifestem que el respecte a les decisions judicials no pot mai ser un obstacle per 
qüestionar-les, més encara quan aquestes resolucions com la de l'Audiència 
Nacional del dia 3 de novembre comporten la pèrdua de llibertat de representants 
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legítims dels ciutadans de Catalunya, i els seus efectes afebleixen el marc de 
convivència democràtica que el nostre sistema polític ha de protegir. 
 
El grup municipal socialista a l'ajuntament de Móra d'Ebre  refermem amb igual força 
de convicció el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb 
el diàleg i la negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els 
valors del pluralisme i la participació política en una societat democràtica, i que 
aquestes decisions judicials comprometen greument aquests valors. 
 
Recordem també amb motiu de la petició d'excarceració dels presidents d'Òmnium 
Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana que no volem que decisions injustes 
contribueixin a augmentar la tensió social i provoquin trencaments en la convivència 
en els nostres pobles i ciutats. Volem diàleg. Volem un acord, que fins ara el govern 
espanyol  ha negat. Ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa, 
sense trencar cap element, cap via que la faci possible.  Volem que l’Estat espanyol 
deixi d’alimentar tot espiral de reacció o actuacions extremes que entorpeixin els 
espais de diàleg i convivència pacífica del nostre país. 
 
Per això i amb aquest compromís reclamem, amb respecte a les regles de l’estat de 
dret, la revisió d’aquest acte judicial i la posada en llibertat del Vicepresident del 
Govern de la Generalitat, dels set consellers, i els Presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Associació Nacional Catalana.  
 
Per tot l’exposat, el grup municipal socialista PSC-CP de l'ajuntament de Móra d'Ebre 
proposa al Ple de l'Ajuntament d'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Mostrar la nostra disconformitat a l’empresonament del Vicepresident Oriol 
Junqueras, set consellers, i dels Presidents d’Òmnium Cultural i l’ANC, considerant 
que la mesura s’ha adoptat de forma restrictiva i contra els principis generals del dret 
penal de proporcionalitat i d’intervenció mínima. I DEMANEM la seva immediata 
posada en llibertat. 
 
Segon.- DEMANEM la suspensió immediata dels processos judicials relacionats amb 
el conflicte català, atesa la situació de convocatòria electoral, i així facilitar un marc 
de resolució del conflicte polític, mitjançant l’acord i el diàleg. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució  al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats, al Senat, al Parlament Europeu,  l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al PdeCat, ERC, PSC, CUP, CSQP, C’S i PP.  
 
La sra. Gurrera explica que és una moció de rebuig d’aquest acte... Passa a llegir els punts. 
 
La sra. Agne diu que consideren que votaran a favor però volen ressaltar que l’últim ple del 
25 d’octubre ERC va presentar una moció de llibertat als Jordis a la qual al seu grup es va 
abstenir, una de condemna a la brutalitat de l’1 d’octubre a la que també es van abstenir, i el 
PDCAT va presentar la moció contra el 155 i també es van abstenir. Celebren que ara 
presentin aquesta però recorda les mocions en que es van abstenir.
 
La sra. Gurrera explica que era en relació a alguns punts i com estaven expressats perquè lo 
dels Jordis no consideraven que eren presos polítics i no estaven d’acord amb la redacció de 
la part expositiva i per això es van abstenir. 
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El sr. Launes diu que s’abstindrà tot i no estan d'acord en els empresonaments, però tampoc 
esta d'acord amb el redactat d’aquesta moció. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes
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