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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/2 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / d’abril / 2018

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
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39930360Z Àlex de la Guia Fernández SÍ

 

El Sr. Alcalde demana que es voti la urgència de tractar  una nova moció presentada 
per part dels grups de CIU-PDCAT, ERC i PSC, per reclamar la finalització urgent de 

les obres de neteja de l’embassament de Flix, la qual cosa s'aprova per unanimitat del 
smembres assistents

 

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’acta núm. 01/2018, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 22 de febrer de 2018, la qual és 
APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió.

 

Expedient 300/2018. Aprovació festes locals exercici 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist l’escrit presentat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, RE 495, 
Exp. 300/18, en el que sol·licita que l’Ajuntament de Móra d’Ebre proposi dues festes 
locals per a l’any 2019. 
 
Atès que en la futura publicació de l’Ordre  per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per l'any 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius, les quals no poden 
escaure’s  ni  en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
Com sigui que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a 
l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol i que aquest s’ha de comunicar abans 
del 30 d’abril de 2018 
 
A la vista de l’informe favorable de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 
2018, 
 
A la vista de l'informe de la Comissió Informativa de data 20/04/2018
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Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD, 
 
PRIMER: Que les dues festes locals per l'any 2019 s’escaiguin els dies que tot seguit 
es detallen: 
 
-  el 17 de gener, Festivitat de Sant Antoni 
-  el 23  d’agost, Festes Majors. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

 

Expedient 642/2018. Concessió de Subvenció per Concurrència Competitiva, 
llibres de text

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 CIU i PP, En contra: 2 
PSC, Abstencions: 3 ERC, 
Absents: 0

Com sigui que l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya estableix a l’article 21, apartat 1, 
que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en 
condicions d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les 
etapes obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i a l’apartat 6 que 
“totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que 
estableixin les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a 
accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superior, en funció de llurs 
recursos econòmics, aptituds i preferències”. 
 
Amb aquesta finalitat de gratuïtat, l’ajuntament de Móra d’Ebre vol contribuir amb una 
ajuda per a l’adquisició de llibres de text, degut a que la compra d’aquests 
constitueixen una despesa obligatòria per a totes les famílies, i la  pèrdua del poder 
adquisitiu durant aquests anys. 
 
És d’interès d’aquest consistori la convocatòria per sufragar les despeses originades 
per l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius 
ubicats al municipi de Móra d’Ebre per al curs 2018-2019 i empadronats en aquest 
municipi. L’objectiu d’aquestes és donar a l’alumne la possibilitat de finançar una part 
dels seus estudis atorgant aquests ajuts a tots els que tenen capacitat i no han de 
perdre l’oportunitat de formar-se en les millors condicions possibles. 
 
És un recolzament econòmic que es concedeix als estudiants amb l’objectiu que 
puguin portar a terme els seus estudis en un any acadèmic. Aquest recolzament es 
pot concretar en descomptes o exempcions de pagament, o l’assignació de diners 
(ajudes econòmiques) per cobrir aquestes despeses d’estudis. 
 
Com sigui que als pressupostos per l’exercici 2018 s’ha inclòs assignació 
pressupostària per aquests ajuts per a l’adquisició de llibres escolars curs 2018- 
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2019. 
 
Atès que la Junta de Govern Local celebrada en data 16 d’abril de 2018, va incoar 
l’expedient Bases reguladores de l’atorgament d’ajudes per l’adquisició de llibres 
escolars Curs 2018-2019. 
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra 
documentació. 
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i arts. 
118 del a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals. 
  
A la vista de l'informe de la Comissió Informativa de data 20/04/2018
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
 
ACORD,
 
PRIMER: Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de 
llibres escolars Curs 2018-2019. 
 
SEGON: Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria per 
l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars Curs 2018-2019, una vegada 
aprovades definitivament les Bases.  
 
SEGON: Procedir a la seva exposició pública  durant el termini de 20 dies hàbils des 
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament (www.moradebre.cat ). 
 
TERCER: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat 
reclamacions, s’entendran definitivament aprovades. 
 
QUART: Notificar-ho als interessats. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de les bases de la sol·licitud de beques dels 
llibres per ensenyança obligatòria.
 
La Sra. Gurrera diu que és lo de cada any que aquesta distribució no ajuda a lluitar 
contra les desigualtats sinó que les mantenen. I que els ajuts haurien de beneficiar 
segons les necessitats de les famílies i que un 20% no es suficient per a algunes 
famílies, i que el percentatge hauria d'anar depenent de la renda.
 
La sra. Agné diu que s’abstindran perquè ells ho farien d'una altra manera.
 
El Sr. Alcalde explica que el sistema que hi havia abans donava 17 subvencions i ara 
se'n donen més de 400 i que els imports totals de despesa ha passat de 700€ a 
15000€ Ara el sistema es més operatiu.
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Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 
inicial

Augment Pressupost 
definitiu

23 3321 21300 Manteniment ascensor - aparells biblioteca 
- arxiu

4.000,00 1.400,00 5.400,00

7 454 21000 Manteniment camins 6.000,00 4.400,00 10.400,00
7 454 21001 Manteniment camins forestals 100,00 36.200,00 36.300,00

19 342 63200 Rehabilitació pista i zona esportiva 32.651,00 25.000,00 57.651,00
5 920 22799 Treballs gestoria, notaria, auditors 12.000,00 2.000,00 14.000,00

   Total augment pressupost despeses:  69.000,00  
  
Finançament que es proposa:
 
1/ Nous ingressos :
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2018    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Nous 

ingressos Definitiu

7 46500
Subvenció  Consell Comarcal manteniment 
camins 0,00 4.400,00 4.400,00

7 49400 Subvenció FEADER manteniment camins forestals 0,00 12.897,85 12.897,85

7 45080
Subvenció Generalitat manteniment camins 
forestals 0,00 17.097,15 17.097,15

  TOTAL NOUS INGRESSOS  34.395,00  
  
2/ Baixa de partides de despesa:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2018    
Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST DISMINUCIO DEFINITIU
2 011 31000 Interessos crèdits 105.431,83 35.805,00 69.626,83
17 342 21200 Manteniment pavelló, edificis esportiu 12.000,00 4.000,00 8.000,00

   TOTAL DISMINUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES  39.805,00  
  
1.5. 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.
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Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 
inicial

Augment Pressupost 
definitiu

23 3321 21300 Manteniment ascensor - aparells biblioteca 
- arxiu

4.000,00 1.400,00 5.400,00

7 454 21000 Manteniment camins 6.000,00 4.400,00 10.400,00
7 454 21001 Manteniment camins forestals 100,00 36.200,00 36.300,00

19 342 63200 Rehabilitació pista i zona esportiva 32.651,00 25.000,00 57.651,00
5 920 22799 Treballs gestoria, notaria, auditors 12.000,00 2.000,00 14.000,00

   Total augment pressupost despeses:  69.000,00  
  
Finançament que es proposa:
 
1/ Nous ingressos :
 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2018    

Org. Econ. Descripció Pressupost
Nous 

ingressos Definitiu

7 46500
Subvenció  Consell Comarcal manteniment 
camins 0,00 4.400,00 4.400,00

7 49400 Subvenció FEADER manteniment camins forestals 0,00 12.897,85 12.897,85

7 45080
Subvenció Generalitat manteniment camins 
forestals 0,00 17.097,15 17.097,15

  TOTAL NOUS INGRESSOS  34.395,00  

 2/ Baixa de partides de despesa:
 
   PRESSUPOST DESPESES 2018    
Org. Prog. Econ. Descripció PRESSUPOST DISMINUCIO DEFINITIU

2 011 31000 Interessos crèdits 105.431,83 35.805,00 69.626,83
17 342 21200 Manteniment pavelló, edificis esportiu 12.000,00 4.000,00 8.000,00

   TOTAL DISMINUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES  39.805,00  
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, 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.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord al Departament de Comptabilitat-Intervenció.
 
El Sr. Alcalde li dona la paraula al sr. Melchor.
 
El Sr. Melchor explica que és el que porten fent des de que es va aprovar el pressupost, 
que hi havia unes partides que s'han de modificar, en aquest cas aquestes dos, la  de 
camins i la de rehabilitació de la pista, i que es fa ara perquè no es tenia la certesa en ferm 
de que es tindria aquestes subvencions i un cop es assabentats de l’atorgament,  s’han de 
fer aquestes modificacions. 
 
El Sr. Alcalde destaca que hi ha un partida que es veuen obligats a incloure de 5200€, que 
es la subvenció de educació de l'escola bressol La Morera provinent de l'exercici 2010 / 
2011 de l'antic equip de govern. Explica que en aquell temps havia de venir la subvenció 
de la Generalitat i revertia als usuaris de la llar. Aquesta subvenció es va lliurar als pares 
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sense haver  rebut la subvenció. De fet,  no va arribar mai i que la Generalitat no ha pagat 
mai. 
 
La secretària informa que aquesta operació s’ha realitzat tant bon punt ha hagut  
disponibilitat pressupostària, perquè això significa que del pressupost d’aquest any hauran 
d’excloure 5200 euros per fer front a algo que va pagar l’antic equip de govern i que no va 
rebre. 
 
La Sra. Agné pregunta per aquest augment de 25000 euros de la pista esportiva per les 
aigües pluvials, el qual no estava previst i que troba que ha pujat una mica més del que es 
pensaven.
 
El Sr. Alcalde explica que no es ben bé les aigües pluvials, sinó que les recomanacions del 
tècnic  que  va informar  que això era un barranc antic que a mesura que ha passat els 
anys tota aquesta aigua fa cap a aquest indret. Ja fa uns anys la porta d’accés de la pista 
es va haver de rebentar perquè allí es va entollar l'aigua de tal manera que hi va haver una 
alçada de més d’un  metre  d’aigua: a rel d’això es van fer les reixes  per filtrar-la però, 
malgrat aquesta actuació,   el tècnic va dir que ara que s'estaven fent obres, era el moment 
per la canalització de tot aquelles aigües; tot i  que quan es va fer la modificació de 
l’Avinguda Pius XII i malgrat no esta al  projecte, es va aconseguir una millora per la 
canalització de pluvials del costat de la paret del futbol enfront del pavelló cobert fins la 
porta d’accés al camp de futbol .Així doncs ara s’ha canalitzat per  recullir  les aigües a les 
pluvials de forma adequada, i es per això  el sobrecost i està documentat en els informes 
dels tècnics.

 

Expedient 618/2018. Actuacions sobre l'Inventari o Catàleg de Béns, exercici 
2017

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

Atès que l'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens 
locals han de portar un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris.
 
Atès que la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi han de 
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, d’acord 
amb l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
 
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i 
baixes que hi ha hagut des de la darrera rectificació i trobat conforme.
 
Com sigui que la competència per aprovar l’Inventari general és del Ple de 
l’Ajuntament, per majoria simple, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.
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A la vista de l'informe de la Comissió Informativa de data 20/04/2018
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l'adopció del següent,
  
ACORD,
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets 
d'aquesta Corporació referida al 31 de desembre de 2017, en la forma i els termes 
que figuren en el document que consta a l’expedient.
 
Segon.- Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents.
 
Tercer.- Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
i a la Subdelegació del Govern.
 
El Sr. Alcalde explica que és un punt que es fa cada any, senzillament hi ha un 
inventari i que consta a l’Ajuntament i que a mesura que es van fent inversions i 
noves adquisicions, s'actualitza per a que tot això quedi reflectit.

 

Expedient 623/2018. Actuacions Preparatòries d'un Procediment de 
Contractació, piscina coberta

Favorable Tipus de votació: Assentiment

ANTECEDENTS:
 
PRIMER.- El plenari de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 10 de 
desembre de 2004, aprovar l’atorgament del contracte de concessió d’obra pública 
que tenia per objecte el projecte, construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 
conservació, i futura reforma i adequació d’un equipament esportiu i el contracte de 
gestió de serveis públics en règim de concessió que tenia per objecte la gestió i 
explotació del servei públic de piscina coberta municipal a  l'empresa  IGE, SL, pel  
preu  del  50%  dels beneficis, deduïts impostos. 
 
SEGON.- L’Ajuntament en sessió plenària de data 24 de gener de 2005 , va acordar 
constituir la societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada anomenada 
SOCIETAT ESPORTIVA MÓRA D’EBRE, SL (SEME), de capital íntegrament 
municipal i en data 21 d’abril de 2005, el ple va acordar l’adscripció de béns i 
instal•lacions, entre ells “Solar on s'ha de dur a terme la construcció de la piscina 
coberta i posterior ús i explotació de  la mateixa”.
 
TERCER.- En data 31 de maig de 2006 es va formalitzar el contracte per un termini 
de DOTZE (12 anys) comptats a partir de la data  d’inici efectiu dels serveis 
contemplats al contracte, entre la Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU i IGE, SL.
 
QUART.- En data 20 d’octubre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, 
constituït com a Junta General Universal de la societat Esportiva Móra d’Ebre, 
societat limitada unipersonal, de capital íntegrament municipal, va acordar: 
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“Assumir la gestió directa del servei públic de prestació obligatòria que prestava la 
SEME, SLU, en matèria d’activitats i instal•lacions esportives i d’acord amb l’art. 4 de 
la Llei 7/1985, de 2 de abril l’ajuntament organitzarà el servei amb els mitjans 
materials i personals que siguin necessaris, fonamentat en la potestat pública 
d’autoorganizació”.
 
Com sigui que la concessió del servei per la gestió i explotació de la de piscina 
coberta municipal finalitza en un període breu de temps i que actualment el servei es 
presta de forma indirecta, davant aquesta finalització de contracte s’ha d’analitzar, la 
forma més idonïa per gestionar el servei, directa o indirecta.
 
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de contractes del sector públic abans de procedir 
a la contractació d'un servei públic, haurà d'haver-se establert el seu règim jurídic, 
que declari expressament que l'activitat que es tracta queda assumida per 
l'Administració respectiva com a pròpia de la mateixa, atribueixi les competències 
administratives, determini l'abast de les prestacions en favor dels administrats, i 
reguli els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació 
del servei.
 
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, s’ha d’establir la naturalesa i extensió de 
les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte, així com la idoneïtat 
del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, 
deixant constància d'això en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el 
procediment encaminat a la seva adjudicació.
 
Per Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2018 es va acordar l’inici de les 
gestions adients i informes preparatoris necessaris per tal d’avaluar el servei i la 
modalitat de gestió, informes econòmics, confeccionant, si s’escau l’estudi econòmic 
financer, informes tècnics, ... atès que les circumstàncies actuals han variat de 
l’anterior concessió i atenent a les  necessitats que pretenen cobrir-se, així com la 
idoneïtat del seu objecte  i contingut del servei.
 
Es dona compte a la Comissió Informativa al tractar-se d’una competència delegada 
pel Ple a la Junta de Govern Local.
 
El Sr. Alcalde explica que ens trobem a una fase en que aquest any 2018 ve 
l’adjudicació de gestió de la piscina coberta. Atès que han tingut converses amb 
l’empresa gestora i no han manifestat gran interès en continuar ni tampoc en 
deixar-ho, s'ha iniciat un expedient per fer un estudi econòmic per a que doni llum 
per decidir si convé mes concedir la gestió a una empresa privada o que ho porti 
l'Ajuntament. Explica que és un estudi econòmic detallat per poder veure si tots els 
costos de gestió i tots els ingressos d’alguna manera garantirien aquesta gestió 
directa. I en tot cas, també auditar i observar si aquests números que s’han anat 
plantejant any rere any per part de l’empresa gestora es corresponen en la realitat, i 
per tant son susceptibles a millora o no. Explica que donen peu a l’inici de l’expedient 
per fer aquest estudi.
 
La Sra. Gurrera pregunta sobre la data de 31 de maig és la data en que acaba.
 
El Sr. Alcalde diu que si però els contractes donen la possibilitat de a la finalització de 
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contracte sinó hi ha una licitació en marxa o hi ha una assumpció per part del 
propietari de la gestió, estan obligats a continuar gestionant durant un termini legal. 
Explica que si és fa una gestió directa s’haurà de veure com es fa i quin caràcter se li 
dona,.. són coses que s’hauran d’avaluar i per això fan l’estudi. A partir d’aquí han de 
veure quina és la figura jurídica que recomanen els assessors, si ha de ser una 
gestió directa o una licitació. 
 
La Sra. Gurrera pregunta si per tant, hi haurà prorroga.
 
El Sr. Alcalde respon que sí.
 
La Sra. Agné pregunta si hi ha pròrroga o gestió directa tornarà a passar per Ple.
 
El Sr. Alcalde diu que sí, que és competència del Ple.

 

Expedient 679/2018. Moció grup municipal de CIU, alliberament presos i preses 
polítics

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

Es dona compte de la moció del grup municipal de CIU que tot seguit es transcriu:
 
“MOCIÓ PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS I PRESES POLÍTICS, EL 
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I 
AUTORITÀRIA DE L'ESTAT ESPANYOL
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern 
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l'estat. 
L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern 
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més 
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten 
esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres 
legítims representants públics, tots ells fent de pau.
 
El passat divendres 23 de març, quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L'empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i 
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i 
l'exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país 
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President 
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la 
comunitat internacional.
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on 
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i 
Ilibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com 
a democràtic i civilitzat.
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Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte d'autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les ¿poques més fosques de 
l'Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertàrrits i ens alcem 
per dir sense vacil•lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi 
haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: 
sempre estarem al costat d'aquells representants que defensen la voluntat del poble, 
del mandat de 1'1 d'octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
 
I l'estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l'acord són el 
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 
l'independentisme, una auténtica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
 
Potser, ingênuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, 
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, 
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens 
rendirem i dimitirem d'exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels 
ciutadanes i ciutadans. Res més Iluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en la 
defensa de la causa més justa que hi pot haver: la Ilibertat i el ple exercici de la 
democràcia.
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromís i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a 
ciutadans, i no com a súbdits.
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal CiU-PDeCAT a l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre proposa l'adopció dels següents acords:
  
ACORD 
 
PRIMER:  Exigir la Ilibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON: Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles  
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure's sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
 
TERCER: Declarar la vulneració de les Ilibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels 
ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il•legal.
 
QUART: Denunciar l'evident manca de separació de poders a l'estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'estat
 
CINQUÈ: Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d'una dictadura i apel•lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
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SISÈ: Instem a totes les entitats de Móra d'Ebre a defensar els drets fonamentals, 
civils, polítics, la Ilibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya.
 
SETE.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a 1'0ficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a 1'0ficina de l'Alt Comissionat de I'ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH) així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació de la present moció”
 
El Sr. Alcalde llegeix els acords. 
 
La Sra. Agné comenta que tot i que votaran a favor, és una moció casi calcada de la 
que va presentar l'ACM que va ser aprovada pel Consell Comarcal el passat mes de 
maig amb 18 vots a favor. Però a aquesta moció que es presenta troba a faltar el 
suport íntegre que altres ajuntament van acordar i els hagués agradat que s’hagués 
tingut en compte la versió integra e incloure el  7é punt que constava a la moció 
original de l’ACM; malgrat tot el membres del seu grup  votaran a favor.
 
El Sr. Alcalde diu que efectivament que hi ha una moció similar però el que s’està 
votant és aquesta moció.
 
La Sra. Gurrera manifesta la seva disconformitat a l'empresonament provisional del 
polítics independentistes ja que la consideren desproporcionada i la judicialització del 
procés, com ja van fer a una moció presentada i aprovada a aquest Ple, on també 
van manifestar que s’haurien de resoldre aquestes qüestions des de la política, amb 
diàleg i consens entre tots el grups parlamentaris. Però aquesta moció tal i com està 
redactada, al seu parer sol manifesta i posa en relleu l’enfrontament entre els dos 
blocs sense donar opcions a buscar vies de solucions. Tornen a insistir en que cal 
establir un marc de diàleg, negociació i pacte entre les forces polítiques i socials 
catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament del bloqueig actual. En segon 
lloc, respecte a la deriva autoritària de l’estat espanyol, tot i que no estan d’acord en 
algunes lleis i actuacions del govern espanyol, consideren que el seu és un estat 
democràtic de dret i amb separació de poders, no comparteixen aquesta visió d’estat 
autoritari sense separació de poders, al contrari segons l’estudi de la Comissió 
Europea la nostra democràcia és una de les millors valorades a Europa pels experts, 
on la independència judicial del sistema espanyol està més ben valorat que inclús en 
alguns aspectes que el belga. Això surt al informe anual de sistemes judicials. 
Tampoc comparteixen les expressions de presos polítics ni de polítics exiliats, s’han 
incomplert unes lleis i creuen que sol hi ha democràcia si es respecta la legalitat, per 
tot això no poden votar a favor i votaran en contra.
 
El Sr. Alcalde diu que entén que tractem un tema difícil i complicat i que les posicions 
són difícils, especialment pel que fa als partits que representen a l’àmbit nacional 
dels nostre país i és refereix a Catalunya, diu que lamenta que això hagi d’arribar 
aquí a un plenari d’un municipi com Móra d’Ebre, però el que passa és que no ens 
queda més alternativa que posar-les de manifest i posar-les de relleu. En tot el 
respecte diu que intenta fugir d’enfrontament però que ella apel·la un marc de diàleg 
quan ells donen suport cec al 155 a Catalunya quan realment se està apel·lant des 
de el sobiranisme al diàleg de forma continua i permanent, de fet s’ha arribat a on 
s’ha arribat per la manca de diàleg que manifestat el govern espanyol. Li resulta 
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grotesc que ells apel·lin al diàleg quan estan donant suport al 155, i a més a més no 
es conforma en parlar de buscar un marc de diàleg... diu: “no estem d’acord en el 
govern actual”, no hi estem d’acord però els hi donen suport per aplicar el 155. A més 
diu que estem en un estat autoritari sense separació de poders, li diu que està dient 
tot el que estan patint i encara així incondicionalment donen suport a una llosa que 
es diu 155 que impossibilita que Catalunya tingui un desenvolupament normal, 
habitual i correcta. Des del respecte absolut a la seva posició, que compren però que 
no comparteix, li diu que això es grotesc i que no te sentit. I si en tot cas es creu això 
de que hi ha d’haver un marc de diàleg li prega que faci arribar això al seu partit, en 
especial al senyor Iceta, que es posi al costat d’aquella gent que vol diàleg i que no 
doni suport al 155, perquè precisament diu “que no volen parlar de presos polítics ni 
exiliats” però gràcies al 155 hi ha presos polítics i hi ha exiliats, i això li agradarà més 
o menys però és la crua realitat que s’està vivint a Catalunya. Insisteix que canalitzi 
aquet esforç que fa en transmetre-li al seu partit.
 
La Sra. Gurrera respon que no els hi agrada tampoc l’aplicació del 155 però 
defensen la legalitat;  es van incomplir unes lleis i va passar el que va passar, i que 
ells sol van dir que era necessari retornar la legalitat a Catalunya. No els hi agrada i 
esperen que si es manté hi hagi un govern lo més aviat possible perquè es pugui 
retirar aquest 155. No està d’acord en que no hi ha hagut intents de diàleg perquè 
creu que el seu partit ha sigut un dels que ha intentat certes situacions i dialogar en 
tots els blocs. 
 
El Sr. alcalde respon que el incompliment de lleis, pel que han vist en el temps que 
ha transcorregut depenent de la interpretació del constitucional, i en especial alguns 
jutges, depenen d’això. Persones fan el mateix i a unes ho interpreten d’una manera i 
a les altres d’una altra. Per tant, això es de dubtosa credibilitat.
 
El Sr. Melchor aporta que també apliquen el 155 i no està escrit a cap lloc.
 
El Sr. Alcalde diu que no cal que pensin en Jordi Sanchez o Jordi Cuxart, ni amb el 
President Puigdemont que està a Brussel·les, sinó ell mateix com alcalde de Móra 
d’Ebre va firmar un decret en el qual donava suport a la convocatòria del desembre, 
del referèndum, i està imputat, i diu que ell no ha incomplert cap llei perquè quan va 
fer el decret i havia una llei en vigor pel Parlament de Catalunya i no esta 
recorreguda pel Constitucional, la va recórrer unes hores més tard. Així que insisteix 
en que el compliment de lleis no és per tothom igual. Li reivindica que parli amb el Sr. 
Iceta , que és molt fàcil que hi hagi un govern.
 
La Sra. Gurrera diu que no depèn dels socialistes...
 
El Sr. Alcalde li diu que sol cal que votin a favor, que el Sr. Turull es va presentar a 
una votació, i si el partit socialista hagués votat a favor, avui el Sr. Turull seria el 
President, ni que provablement estaria empresonat. El Sr. Sanchez si va presentar 
abans i el PSC no va donar suport, i han parlat d’altres candidats i no han donat 
suport... Insisteix en que tot han de fer el seu papers però les reflexions s’han de fer 
en profunditat, diu en dolor que el paper que està fent el PSC no es el que esperaven 
tots des del respecte,... I a partir d’aquí tenim el que tenim.

 

Expedient 680/2018. Moció ERC, criminalització dels CDR
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 CIU i ERC, En contra: 3 PSC i 
PP, Abstencions: 0, Absents: 0

Es dona compte de la moció presentada pel grup municipal d’ERC, que literalment 
es transcriu:
 
“MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE 
APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes 
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
 
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, 
hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos 
i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces 
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva 
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder 
justificar, també, la persecució judicial.
 
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una 
suposada ''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és 
l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el 
pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la 
capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem 
consciència del poder que tenim.
 
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els 
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte 
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens 
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
 
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, 
cambreres, recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, 
cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR 
som el poble i som aquí per construir la República.
 
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots 
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i 
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres 
objectius.
 
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
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Primer.· L’Ajuntament de Móra d’Ebre considera una forma d'acció política 
absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, 
resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
  
Segon.· L’Ajuntament de Móra d’Ebre denuncia i es posiciona clarament en contra de 
les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies 
judicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada 
tots els drets civils i polítics dels ciutadans.
 
Tercer.· L’Ajuntament de Móra d’Ebre denuncia la criminalització de la protesta social, 
la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, 
la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret 
a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en 
forma de República.
 
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes”.
 
La Sra. Agné explica que han modificat unes paraules del primer punt de l’acord per 
tal d’aconseguir la màxima aprovació de la moció amb el consens més ampli. Llegeix 
els acord de la moció amb la modificació pactada-
 
La Sra. Gurrera diu que han llegit la part expositiva de la moció que són les pròpies 
declaracions dels CDR que denuncien aquest persecució de les forces repressores 
de l’estat espanyol, política i judicialment. Diu que no comparteixen els objectius de 
les actuacions però tampoc comparteixen les acusacions que han fet fins ara 
considerant que han tingut terroristes, parlant clar, per cert d’allò que ja es va retirar, 
que el jutge ja va retirar aquesta acusació. Però han vist que en les accions que han 
dut a terme hi ha hagut amenaces, insults, represàlies, missatges amenaçadors als 
jutges, actes vandàlics,... Que al seu parer no corresponen a actuacions pacifiques i 
respectuoses per qui no pensa de la mateix manera i mostra la seva disconformitat. 
La llibertat d’expressió creuen que ha de ser bilateral i s’ha d’acceptar qui pensa de 
manera diferent i mostrar respecte per les postures contraries, així com actuar dins 
d’uns límits i unes normes que no posin e   n risc a la convivència pacífica i 
respectuosa a la que tots tenim dret.
 
El Sr. Alcalde agraeix a ERC que hagin atès el suggeriment de CIU-PDCAT de la 
modificació del primer punt per com estava redactat. Anuncia que el seu vot serà 
favorable. En relació a la intervenció de la Sra. Gurrera, insisteix que des del màxim 
respecte, però que hi ha un moment a la vida en que has de prendre una decisió, 
t’agradarà més o t’agradarà menys, però has defensar allò que creus que has de 
defensar. I quan la sentia parlar sol li venia a la ment una paraula... Del que ella ha 
dit ell interpreta que només li queda la resignació, si allò que jo vull no ho accepten 
els que manen només puc resignar-me... Diu que ell i milers de persones creuen que 
hi ha altres maneres de plantejar les coses i que des del seu punt de vista els CDR 
en cap moment s’han saltat la llei ni han fet res que estigui fora de lo habitual sinó 
que han fet coses incomodes perquè es tracta d’intentar evidenciar la disconformitat, 
el mal humor, que no s’està d’acord en allò que imposen,... La imposició, no la 
podem evidenciar des de la conformitat i la resignació perquè tampoc hi ha un 
interlocutor a l’altre costat que ens escolti i rebi les nostres queixes. Diu que creu que 
el PSC arribarà un moment que no els hi quedarà més alternativa, que hauran de 
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prendre la decisió d’on estar, que el que no podem és no estar enlloc perquè es fa 
política per estar en algun lloc i prendre decisions comporta això. Explica que es 
focalitza amb el PSC però que en el partit popular hi ha coses que no comparteix en 
absolut, i que abans que li digui ja sap en que sortirà, però que el PP té un 
comportament a nivell d’estat, un a nivell de Catalunya i un altre a nivell de Móra, i 
això ell ho sap diferenciar, i per aquest motiu el PP forma part de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Móra d’Ebre perquè entenen que aporta més del que resta. Dit 
això, insisteix en que no poden pretendre que els CDR passin desapercebuts perquè 
realment la tasca que estan fent és important. 
 
La Sra. Gurrera respon que en cap moment han parlat de resignació sinó que creuen 
que tenen el dret d’expressar-se però dins dunes normes que no perjudiquin a altres. 
Simplement que no estan d’acord, en que no veuen aquest pacifisme actiu que diuen 
a la moció.
 
El Sr. Alcalde pregunta si els CDR no son pacífics.
 
La Sra. Gurrera creu que en alguns moments no ho son, sinó que han vist... que no 
ho veuen i que no estan d’acord però que no han dit en cap moment que no tinguin 
dret a manifestar-se i fer les seves reivindicacions...
 
La Sra. Agne diu que sembla que no s'hagin llegit la moció. Llegeix el comunicat dels 
CDR.
 
El Sr. Melchor vol fer dos comentaris d’algo que no li ha quedat clar: la Sra. Gurrera 
diu que no està d’acord en l’actuació que ha tingut la justícia en vers als CDR en la 
manera com els s’ha criminalitzat, també a dit que quan es va anar a declarar no 
s’ha admès a tràmit,... també diu que està d’acord amb les actuacions dels CDR 
mentre no hi hagi violència,...però diu el sr. Melchor,  la moció no parla en cap 
moment que hi hagi violència, sinó que la moció està dient lo que ella està defensant 
i està votant en contr; en definitiva el que diu ella i el que diu la moció és el mateix i 
està votant en contra... Diu que no ho entén. 
 
La Sra. Gurrera diu que no han votat encara. Lo que està dient que tal com ho veuen 
els CDR ells si veuen que hi ha hagut violència... han cremat rodes a les autopistes, 
s’ha insultat, fet actes vandàlics a les seus dels partits,... Per ells això és violència, 
no a nivell de terrorisme que estan en contra d’aquesta acusació però si que veuen 
que hi ha certes actituds...
 
El Sr. Melchor diu que tot i això la moció no defensa la violència.
 
La Sra. Gurrera diu que ells tampoc però que a la part expositiva diu que són unes 
manifestacions pacífiques.... No estan d’acord perquè no les veuen.
 
El Sr. de la Guia diu que volia evitar parlar però al final aquestes manifestacions  el 
fan  parlar, així que, vostè   parla de les rodes cremades, però no s’ha d’oblidar que 
aquesta mena d’accions les  porta fent el moviment sindicalista des de que existeix, i 
els dos sindicats afins, han emprat aquests mètodes cada cop que ha hagut vaga 
general i no ha sentit mai a ningú del PSC o del PSOE criticant, i ara com és els 
CDR sí, tanmateix critiquen les amenaces, i  malgrat que es possible que n’hi hagin, 
però no diuen res quan la Beatriz Talegon o el Gabriel Rufián reben cartes amb bales 
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on estan inscrits els seus noms i els dels seus fills, No diuen res quan hi ha 
esvàstiques als locals de CUP, ERC o PDCAT  i surten plorant quan hi ha un llaç 
groc a la seu de Ciutadans, del PP o del PSOE. I surten als mitjans, i silencien les 
amenaces al contrari,... Igual a qui s’hauria de criminalitzar és al assassí de Guillem 
Agulló, que va ser regidor al país valencià i el seu pare no el podrà tornar a veure, i 
ell és regidor a un poble del costat. 
 
La Sra. Gurrera diu que si no s’han fet declaracions en contra d’actituds altres 
membres d’altres partits... Ella no sabia això de Rufián, diu que no tenia ni idea, però 
que també o lamenten, qualsevol acte violent... Ells lo que no sigui respecte o 
denuncien, des del seu grup municipal.
 
El Sr. de la Guia li respon que diuen que estan en contra però com diu l’alcalde  
molts cops, li podeu dir al Sr. Iceta que quan surtin a declarar gent del PSC i els hi 
pregunten per això que no diguin: “Cadascú té el que és mereix”. I això o diu gent de 
Ciutadans, del PSC i del PP. 

 

Expedient 681/2018. Moció en defensa del model sanitari català

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 CIU, ERC i PSc, En contra: 
0, Abstencions: 1 PP, Absents: 0

Es dona compte de la moció que tot seguit es transcriu:
 
“MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ 
DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA
 
El Govern de l'Estat espanyol ha presentat recurs d'inconstitucionalitat contra Ia Llei 
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula Ia universalització de l'atenció 
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
 
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de 
l'Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar Ia 
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. 
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb Ia Llei 21/2010 com 
en Ia citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l'article 23 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya: "Totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que 
estableixin les Ileis".
 
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que Ia nostra 
societat ha volgut transmetre en Ia gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen 
Ia universalització de l'atenció sanitària, sense matisos. El dret a Ia protecció de Ia 
salut de totes les persones està recollit i emparat a Ia Declaració Universal dels Drets 
Humans i a d'altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit 
per l'Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al 
Tribunal Constitucional.
 
L'aprovació de Ia Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret Ilei 16/2012 que va 
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suposar un atac competencial i Ia introducció d'unes limitacions en l'accés a Ia 
sanitat que no compartim.
 
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquê el model del Sistema 
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per 
garantir l'accés, Ia gratuTtat i Ia universalitat de l'atenció sanitària als col•lectius més 
vulnerables.
 
Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Móra d’Ebre acorda:
 
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant Ia presentació per part del 
Govern de l'Estat espanyol d'un recurs d'inconstitucionalitat contra Ia Llei 9/2017 del 
Parlament de Catalunya que regula Ia universalització de l'atenció sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
 
Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l'Estat amb 
la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de 
Catalunya.
 
Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la 
gratuïtat que garanteix l'accés als col•lectius més vulnerables tal com es recull a la 
llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de 
dret internacional subscrits per l'Estat espanyol.
 
Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d'aquest 
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d'una 
societat oberta, diversa i inclusiva.
 
Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat "Salut, un dret de tothom" 
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la 
salut.
 
Sisè.- Donar trasllat d'aquesta moció al Govern de l'Estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre 
país (ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de 
Salut i CatSalut”.

 

Expedient 718/2018. Moció per reclamar la finalització urgent de les obres de 
neteja de l'embassament de Flix

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

L'any 2010 van començar les obres de neteja de l'embassament de Flix. Unes obres 
demanades tant pel territori com per la comunitat científica davant de la contaminació 
reiterada i reconeguda judicialment per part d'ERCROS al riu Ebre.
 
Aquestes obres de neteja, anaven acompanyades d’un Pla de Restitució que 
alliberaria l'abastament d'aigua als municipis de la vora de l'Ebre del mateix aqüífer 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

del riu. Aquest pla incloïa obres com: nous pous, dipòsits d'aigua potable i 
canalitzacions. L'estat d'execució d'aquest pla a la nostra comarca és irrisori.
 
El seguit de despropòsits, envers el nostre territori, segueix amb el mal ús de 
recursos públics per part directius d’ACUAMED, investigats per frau milionari per les 
obres de la neteja dels llots tòxics d'ERCROS i l’encarcerament d’alguns dels seus 
responsables que, recordem, havien adjudicat a Fomento de Contrucciones i 
Contratas (FCC) l'obra.
 
Recentment, hem vist com el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, màxim responsable de tot plegat, ha encomanat a una altra empresa 
-TRAGSA- la neteja dels llots tòxics. A data d'avui, per tot l'exposat anteriorment, i pel 
procés judicial entre el Ministeri i l'empresa adjudicatària, encara no s'han reprès les 
obres que han de culminar amb la restitució mediambienal de l'Ebre.
 
Creiem en la necessitat de reactivar la Comissió Científica perquè certifiqui que s'ha 
netejat, completament, el desastre mediambiental i per a la salut comés per 
ERCROS. Així com també, que certifiqui que totes les feines s'han fet correctament i 
que no suposarà cap problema futur, ni per al medi ambient ni per a la salut.
 
El Ple, debatut l’assumpte, acorda:
 
PRIMER. Reclamar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i a 
l'empresa encomanada, que iniciï immediatament les darreres fases de la neteja dels 
llots tòxics de l'embassament.
 
SEGON. Instar al Ministeri a destinar els recursos i mitjans necessaris, de forma 
urgent, per al desplegament i execució del Pla de Restitució per a l'abastament 
d'aigua.
 
TERCER. Demanar que es reactivi la Comissió Científica que permeti certificar que 
la neteja de l'embassament de Flix s'ha completat degudament.
 
El Sr. Alcalde llegeix la part resolutiva.
 
El Sr. Launes afegeix que té entès que l'Estat ja ha destinat recursos a aquest fer i 
inclús una altra empresa adjudicatària la qual tenia que començar aquesta setmana 
però ha entrat en controvèrsia amb l’antiga empresa que encara no havia finalitzat el 
contracte, per lo tant ara això està en mans judicials. Encara així, ni que no la 
presentin conjuntament, la votarà a favor. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Dona compte resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió

Núm. Data Resum
DECRET 2018-0016 16/04/2018 0:00 Bestreta empleat públic AMM

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

DECRET 2018-0015 16/04/2018 0:00 Delegació de funcions en l'acte de delimitació 
dels TTMM de la Fatarella i de Móra d'Ebre.
DECRET 2018-0014 09/04/2018 13:07 Requeriment Certificació mesuraments límit 
de sò a la Sala de festes amb espectacle al c/ Trav. Barcelona, 3, titular Sr. Jacob 
Papaseit
DECRET 2018-0013 09/04/2018 13:06 Contractació temporal i puntual personal 
suport brigada d'obres
DECRET 2018-0012 13/03/2018 13:43 Aprovació pla pressupostari a mig termini 
2019-2021
DECRET 2018-0011 13/03/2018 12:54 Provisió de fons arranjamaent vehicle 
municipal
DECRET 2018-0010 12/03/2018 11:34 Contractació temporal i puntual personal 
suport brigada
DECRET 2018-0009 05/03/2018 10:03 Decret suspensió acte administratiu presa 
possessió finca Jornet
DECRET 2018-0008 26/02/2018 12:47 Declarant jubilació anticipada
DECRET 2018-0007 26/02/2018 12:47 INICI EXPEDIENT DE BAIXES D'OFICI 
NÚM. 17/2018
DECRET 2018-0006 20/02/2018 13:00 Sol·licitud bestreta BASE
DECRET 2018-0005 20/02/2018 10:46 Convocatòria PL
DECRET 2018-0004 20/02/2018 10:46 Aprovació concertació operació de tresoreria 
amb Caixabank SA
DECRET 2018-0003 14/02/2018 13:47 Convocatòria CI
DECRET 2018-0002 13/02/2018 14:55 Incoació expedient de crèdit 1/2018
 

 

Informacions presidència

El Sr. Alcalde diu que vol comentar dos coses:
 
Ja hi ha empresa adjudicatària per les obres de reforma i millora de l'escola Lluís 
Viñas, en concret li han passat una informació que diu que la execució de l’obra de 
l’escola ha estat adjudicada avui per un import de 929.884 mil amb IVA no inclòs a 
l’empresa M&J GRUAS SA.. Aquest import és l’obra de l’edifici i que no contempla, 
que serà amb una altra licitació, la cobertura de la pista que també es dura a terme 
en aquestes obres, per tant aquest estiu començaran les obres de millora d’aquest 
centre. Molt bona notícia per Móra d’Ebre.
 
Diu que estem en data 26 d’abril i que ha vençut el contracte de gestió de l’Hospital 
de Móra d’Ebre de GECHOSA, la qual cosa vol dir que estan a expenses de que es 
faci la creació de l’empresa publica que ha de gestionar el hospital, aquesta és la 
voluntat política que sembla que hi ha des del govern de la Generalitat, i 
concretament, el dia 18 d’abril es va exhaurir el contracte de l’empresa GECHOSA 
que es va atorgar al seu moment. El contracte contempla la possibilitat d’allargar-ho 
dos mesos més, per part de GECHOSA quan se’ls hi va dir lo de fer dos mesos més 
que aniria fins el 18 de juny, el que sí que van dir és que no tenien cap inconvenient 
en continuar dos mesos més gestionant el hospital però que per qüestions de IVA i 
tancaments d’exercicis que es pogués allargar fins el 30 de juny. Per tant, estan a 
expenses de que puguem tenir un govern format, amb un conseller o consellera de 
salut que pugui signar la creació d’aquesta empresa pública. No obstant, hi ha un 
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punt de malestar a al territori amb aquest tema perquè sovint entrem en 
contradiccions i és bo que es tingui la informació de primera mà. Explica que 
l’empresa serà publica i estarà gestionada per un consell d’administració, tenint en 
compte que el hospital es propietat de la Generalitat, concretament del Servei Català 
de Salut, per tant, això vol dir que aquet consell estarà integrat amb majoria suficient 
per part de la Generalitat., però al seu moment ell mateix i el alcalde de Falset i 
Gandesa, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el president del 
Consell Comarcal de la Terra Alt i el president del Consell Comarcal del Priorat, es 
van reunir i van parlar d’aquest tema i se li va encarregar a ell de traslladar al 
Conseller quina era la sensibilitat del territori després d’haver vist les condicions 
després d’haver estat el hospital governat pel Ajuntament de Reus durant 30 anys, i 
que la inquietud del territori era la de poder participar de la gestió de l’hospital. Així 
ho va traslladar al Conseller, la reunió creu que va anar força bé i ho va entendre, 
acceptaven representants de cada zona que engloba el hospital però sembla ser que 
ara ha canviat i no hi ha predisposició d’admetre que hi hagi representació de part 
del Consell Comarcal de la Terra Alta ni del Priorat. Diu que ell personalment entén 
que això no té massa sentit i així o han traslladat al Departament de Salut, i espera i 
desitja, que es pugui recollir aquesta qüestió. Encara que no només això, també hi 
ha altres qüestions, com quin serà el seu funcionament, on estarà la seu social, qui 
presidirà el consell d’administració,... Tot un seguit  de temes que són menester 
posar sobre la taula i això no s’està fent i vol que tots en siguin sabedors;  així doncs  
tant bon punt el Sr. Iceta s’ho repensi i els voti i puguin tenir govern, es podrà tenir  
un conseller o consellera de Salut que permetrà  crear aquesta empresa i posar-ho 
tot en funcionament; per tant, prega que a la mesura que sigui possible  es doni una 
imatge d’unitat independentment del seu partit polític. 
 
 
Finalment, afegeix que si tot va bé a finals de la setmana que ve es tindrà la pista del 
poliesportiu operativa.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

La Sra. Cinta Agne pregunta sobre la plaça de secretària del jutjat, ja que la Sra. 
Sanz es jubila, i pregunta si esta previst que surti a concurs la plaça.
 
El sr. Alcalde respon que estan analitzen les possibilitats que estan al capítol 1 i 
també estan analitzant la possibilitat de si es pot assumir amb la plantilla actual, si la 
trauran a jornada complerta,... Comenta que han de tenir present que l’aplicació de la 
nova llei de contractes els hi preocupa molt, han estat parlant amb la secretària 
d’aquest tema i li a demanat que li faci un informe de quin impacte pot significar 
l’aplicació d’aquesta nova llei de contractes pel que fa a l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
Un cop tinguin el informe i detectat quin és el impacte caldrà prendre mesures de 
com afrontar de tot allò que s’ha de modificar i canviar per fer front a la nova llei de 
contractes. Diu que no sap com s’ho faran però que necessitaran més personal,... 
Per fer tot el que demanen com a mínim es necessitaran dos persones més. Han 
viatjat per altres Ajuntaments, la setmana passada van anar al de Riudoms que per 
població i pressupost és molt similar al nostre, i es feien creus de la estructura que 
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tenien muntada i dels recursos que tenien. També han convingut amb la secretària 
que potser seria el moment de començar a implantar un sistema de selecció de 
personal diferent del que s’ha per tots els que han estat governant fins la data d’avui, 
perquè tal com està la situació jurídica s’hauran de ficar les piles tots plegats. 
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