
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/6 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / d’octubre / 2018

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:00 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Diego Navarro Pascual

 

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 NO

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Julio Roca Font:
«Vacances»

 

 

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. 
 
El secretari-interventor acctal procedeix a donar lectura de l’acta núm. 05/2018, 
corresponent a la sessió celebrada el passat dia 21 de setembre de 2018.
 
Sotmès a votació és  APROVADA PER UNANIMITAT dels membres assistents a la 
sessió.

 

Expedient 726/2017. Proposta de cessament i nomenament funcions tresoreria 
municipal

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

En sessió plenària de data 27 de febrer de 2018, entre d’altres es va prendre el 
següent acord:
 
“Quart.- Ratificar en tots els aspectes els punts quart, cinquè, setè i vuitè del Decret 
d’Alcaldia núm. 20170002 de data 2 de gener de 2017, que tot seguit ens 
transcriuen:
 
“Quart.- Nomenar provisionalment el funcionari de la Corporació, Sr. Diego Navarro 
Pascual, per tal d’exercir les funcions tresoreria, funcionari de l’escala d’administració 
general Grup C2, mentre no es resolgui definitivament la provisió del lloc.
 
Cinquè.- Nomenar la Sra. Pilar Caballé Falcó, funcionària de l’escala d’administració 
general Grup C2, en actiu de la Corporació de Móra d’Ebre, per tal que substitueixi, 
en cas d’absència, el tresorer de l’ajuntament”.
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Setè.- Aquests nomenaments causaran efectes des de l’1 de gener de 2017 i es 
mantindran fins que no es resolgui definitivament la provisió del lloc.
 
Vuitè.- Rellevar al Tresorer de l’obligació de prestar fiança, fent constar que tots els 
membres de la Corporació es fan responsables solidaris del resultat de la seva 
gestió”.  
 
Davant la reestructuració de serveis municipals per una millor gestió i eficàcia, i com 
sigui que L'article 33 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, estableix que es podrà nomenar amb caràcter accidental un 
funcionari o una funcionària d’una corporació local suficientment capacitat o 
capacitada per ocupar un lloc de treball reservat a personal funcionari amb habilitació 
de caràcter nacional. 
 
Per Decret d’alcaldia número 2018-0064 de data 01/10/2018, entre d’altres, es 
proposa:
 
“1.- Cessar la sra. Fornós Clua en les funcions de secretaria i d’intervenció de 
l’ajuntament, de la Societat Móra d’Ebre BUS, SLU, i del Patronat de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa, amb efectes del 30 de setembre de 2018, deixant de 
percebre els efectes econòmics assignats a les mateixes.
.....
 
4.- Proposar el cessament del funcionari de la corporació sr. Diego Navarro Pascual, 
de les funcions de tresorer accidental de la Corporació de Móra d’Ebre, amb efectes 
del 30 de setembre de 2018, deixant de percebre els efectes econòmics assignats a 
les mateixes.
 
5.- Proposar el nomenament accidental de la sra. Fornós Clúa com a tresorera de la 
Corporació de Móra d’Ebre, amb efectes de l’1 d’octubre de 2018”.
 
A la vista del dictament favorable emes per la Comissió informativa general de data 
18 d'octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació adopti el següent,
 
ACORD, 
 
Primer.-  Ratificar el punt quart del Decret d’alcaldia número 2018-0064 de data 
01/10/2018, pel que fa al cessament del funcionari de la corporació sr. Diego Navarro 
Pascual, de les funcions de tresorer accidental de la Corporació de Móra d’Ebre.
 
Segon.- Ratificar el punt cinquè del Decret d’alcaldia número 2018-0064 de data 
01/10/2018, pel que fa al  nomenament accidental de la sra. Fornós Clúa com a 
tresorera de la Corporació de Móra d’Ebre.
 
Tercer.-  Assignar un complement per import de 7.000 € anuals  per la realització de 
les funcions de  tresoreria amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4-920-12103 del 
pressupost del 2018. L’import d’aquest complement no comporta l’augment de 
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l’aplicació pressupostària, donat que ja estava consignat.
 
Quart.- Ratificar els punts cinquè i vuitè del Decret d’Alcaldia núm. 20170002 de data 
2 de gener de 2017, de nomenament de la Sra. Pilar Caballé Falcó, funcionària de 
l’escala d’administració general Grup C2, en actiu de la Corporació de Móra d’Ebre, 
per tal que substitueixi, en cas d’absència, la tresorera de l’ajuntament i de rellevar la 
Tresorera de l’obligació de prestar fiança, fent constar que tots els membres de la 
Corporació es fan responsables solidaris del resultat de la seva gestió”.  
 
Cinquè.- Sol·licitar la Direcció General d’Administració Local el nomenament 
accidental, si s’escau, de la funcionàri de la Corporació, Sra. Dora Fornós Clúa, per 
tal d’exercir les funcions de tresoreria mentre no es resolgui definitivament la provisió 
del lloc
 
Sisè.- Donar publicitat d’aquest acord mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la 
Província del corresponent edicte.
 
Setè.- Donar trasllat del present decret a les entitats financeres amb relació 
contractual amb l’Ajuntament.

 

Expedient 937/2018. Proposta deixar sense efectes acord plenari de 
nomenament responsable registre civil.

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

Per Decret de l’alcaldia núm. 2018-0008 de data 26 de febrer de 2018, es declarà la 
jubilació anticipada de la Sra. Sanz Gimeno, responsable del Registre Civil de Móra 
d’Ebre, amb efectes del dia 30 de juny de 2018.
 
A la vista del que es disposa a l’Ordre del Departament de Justícia, de 28 de maig de 
1991, pel que es regula el procediment d’aprovació dels nomenaments de secretaris 
de Jutjats de Pau de municipis de menys de 7000 habitants.
 
En sessió plenària de data 28 de juny de 2018, entre d’altres es va prendre l’acord 
següent:
 
“PRIMER: Nomenar com a responsable del Registre Civil de Móra d’Ebre amb 
efectes de l’1 de juliol de 2018, la Sra. Encarna Fernandez Romero, empleada 
pública adscrita a aqueix servei.
 
SEGON: Comunicar aquest acord a les parts interessades i al Departament de 
Justícia”. 
 
Davant la reestructuració de serveis municipals per una millor gestió i eficàcia, i com 
sigui que L'article 33 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, estableix que es podrà nomenar amb caràcter accidental un 
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funcionari o una funcionària d’una corporació local suficientment capacitat o 
capacitada per ocupar un lloc de treball reservat a personal funcionari amb habilitació 
de caràcter nacional. 
 
Per Decret d’alcaldia número 2018-0064 de data 01/10/2018, entre d’altres, es 
proposa:
 
“.....
 
6.- Proposar deixar sense efectes l’acord plenari de data 28 de juny de 2018, de 
nomenament de la Sra. Encarna Fernández Romero com a responsable del Registre 
Civil de Móra d’Ebre.
 
7.- Assignar la sra. Fornós Clúa, les funcions de responsable del Registre Civil de 
Móra d’Ebre, amb efectes de l’1 d’octubre de 2018, i proposar el seu noment davant 
el Departament de Justícia”. 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 
18 d'octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació adopti el següent,
 
ACORD, 
 
Primer: Deixar sense efectes l’acord plenari de data 28 de juny de 2018, de 
nomenament de la Sra. Encarna Fernández Romero com a responsable del Registre 
Civil de Móra d’Ebre.
 
Segon: Ratificar el punt setè del Decret d’alcaldia número 2018-0064 de data 
01/10/2018, d’assignació a la sra. Fornós Clúa, les funcions de responsable del 
Registre Civil de Móra d’Ebre, amb efectes de l’1 d’octubre de 2018, i proposar el seu 
noment davant el Departament de Justícia
 
Tercer: Nomenar l’empleada pública de la Corporació  Sra. M. Remei Falco Vidilla, 
per tal que substitueixi la Sra. Fornós Clúa en els casos d’absència.
 
Quart: Comunicar aquest acord al Departament de Justícia. 

 

Expedient 1328/2018. Execució del Contracte, pròrroga gestió servei públic 
piscina coberta

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

Per acord de la Junta de Local de data 10 de setembre de 2018, entre d’altres es va 
debatre i es va prendre l’acord que tot seguit es transcriu:
 
“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 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

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.- 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. L’acta 
d’inici efectiu de les prestacions va ser signada el 21 de setembre de 2006.
 
QUART.- Que al plec de clàusules econòmico-administratives particulars i tècniques 
que va regir la contractació de la gestió del servei de la piscina coberta municipal no 
es preveu específicament un temps determinat de pròrroga, sinó que es remet a la 
prevista per la normativa vigent ( Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 6 de juny, 
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny...) . 
 
CINQUÈ.- Tanmateix el TRLCAP estableix en el seu article 161 “obligacions 
generals” El contractista està subjecte al compliment de les següent obligacions:
 
“a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a 
utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament, si 
s’escau, de la contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades.”
 
En el mateix sentit l’actual article 288 de la LCSP.
 
El Decret 179/1995 de 13 d juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) en el seu article 235 exposa que, sense perjudici de 
les obligacions específiques que s’estipulin en el contracte, són obligacions del 
contractista: a) prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat 
l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió 
es prestes de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha 
de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
 
SISÈ.- Que aquest ajuntament ha iniciat en data 9 d’abril de 2018  expedient 
administratiu 623/2018. d’actuacions Preparatòries d'un Procediment de Contractació 
sol·licitant els informes necessaris per part del serveis municipals que justifiqui les 
necessitats que es pretenen cobrir amb aquest contracte, la idoneïtat de l’objecte i 
contingut, de conformitat amb el que estableix l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, així com l’informe procedent de secretaria 
sobre el procediment legal a seguir per a la licitació d’aquest contracte. 
 
SETÈ.- Que per part dels serveis d’aquest ajuntament així com d’una empresa 
externa s’està avaluant el servei, realitzant auditoria i confeccionant l’estudi 
econòmic financer. Tanmateix per part de la secretaria interventora s’ha emès 
informe sobre la modalitat contractual adient, tenint en la Llei de contractes del Secor 
Públic. 
 
VUITE.- Atenent a la complexitat del contracte, i que des del punt de vista jurídic està 
previst en la normativa de contractació pública la possibilitat de pròrroga.
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Vist el que disposa la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, LCSP en quant 
a les competències  i delegacions efectuades al cartipàs municipal, acord de Ple de 
delegació de competències, de 14 de juliol de 2015 a favor de la Junta de Govern 
Local. 
 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  10 de 
setembre de 2018,
 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:
 
PRIMER: Acordar la pròrroga del contracte corresponent a la gestió de servei públic 
de piscina coberta municipal fins que el nou contractista es faci càrrec del servei, per 
motius d’interès públic fonamentats en la necessitat de prestació del servei,  d’acord 
amb l’article 235 a) del ROAS.
 
SEGON.- Ratificar el present acord per part del Ple municipal.
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al concessionari, IGE,SL i donar-li un termini de 
deu dies a fi que present les observacions que estimi pertinents”.
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 
18 d'octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació adopti el següent,
 
ACORD, 
 
PRIMER: Ratificar en tots els aspectes l’acord transcrit pres es sessió de la Junta de 
Govern Local de data 10 de setembre de 2018.
 
SEGON: Delegar en la Junta de Govern Local  la tramitació inicial de l’expedient 
corresponent.
 
La Sra. Agne pregunta sobre quin punt esta aquest procés, i si no hi ha límit.  
L’alcalde respon que està en estudi i que no hi ha límit.

 

Expedient 816/2017. Modificació de Planejament General, aprovació provisional 
MP NNSSP ampliació zona equipaments.

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

ANTECEDENTS:
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1. El Plenari de la Corporació, en sessió de data 28 de juny de 2018, va acordar el 
següent:
 
“PRIMER.- Deixar sense efecte la tramitació de l’expedient de “Modificació Puntual 
de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments 
esportius”, aprovada inicialment per segona vegada pel Plenari de la Corporació, en 
data 20 de novembre de 2017, pels motius justificats en la part expositiva de la 
present resolució.
 
SEGON.- 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.
 
TERCER.- Aprovar inicialment 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.
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- Concedir audiència pel termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs.  
 
SISÈ.-  Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat d’aquests acords.
 
SETÈ.- Notificar el present acord al Sr. Antonio Catalán Mansilla i a la Sra. Sara 
Gómez Babiano, com a interessats en l’anterior expedient de modificació puntual de 
NNSS que es deixa sense efecte.”
 
Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 143, de data 24 
de juliol de 2018,  en el Diari Més Ebre de data 20 de juliol de 2018, al tauler 
electrònic d’edictes de 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.  
 
Així mateix, el citat acord es va notificar en data 10 de juliol de 2018 (NRE 1053 i 
1054 /18) a la Sra. Gómez i al Sr. Catalán, com a interessats en l’expedient de 
modificació puntual de NNSS que es va deixar sense efecte.
 
Durant el termini d’informació pública, en temps i forma es va presentar per part del 
Sr. Antonio Catalán Mansilla i la Sra. Sara Gómez Babiano, NRE 2611/18, de data 21 
de setembre de 2018, escrit d’al·legacions a la Modificació puntual de Normes 
Subsidiàries objecte del present acord. En aquest escrit novament se sol·licita que 
s’acordi desistir la tramitació de l’esmentada modificació puntual de Normes 
Subsidiàries, en la seva actual redacció, ja que les seves determinacions entenen 
que són contràries a dret, i es procedeixi a la restauració de la legalitat urbanística 
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vulnerada i a la reposició al seu estat anterior de les finques cadastrals 
1510315CF0511N0001FE i 1510304CF0510N0001AO, adaptant les construccions i 
instal·lacions existents a la normativa urbanística vigent, i en allò que tècnica o 
econòmicament no sigui possible es procedeixi al seu enderrocament. Així mateix, es 
sol·licita que subsidiàriament, i pel cas que així no s’acordi, es proposa que es 
modifiquin les previsions de la Modificació Puntual en tràmit, mantenint la regulació 
de l’actual article 60 de les NNSS, i delimitant una superació mínima de 5 metres 
lineals entre els límits de la finca cadastral 1510304CF0510N0001AO i les finques 
confrontants amb Clau 3, com a espai lliure, per tal de respectar la tipologia 
d’edificació aïllada dels terrenys confrontants amb Clau 3, així com perquè les 
construccions i instal·lacions d’aquesta finca no generin cap tipus d’immissió 
ambiental en el domicili i residències de l’entorn.
 
En data 15 d’octubre de 2018 s’emet informe tècnic i jurídic en relació a l’escrit 
d’al·legacions presentat pel Sr. Catalán i la Sra. Gómez, que consta a l’expedient.
 
Vist l’informe tècnic i jurídic que dóna resposta a l’escrit d’al·legacions abans indicat, i 
vist que no hi ha organismes afectats per raó de llurs competències sectorials que 
hagin d’emetre informe.  
 
Pel que fa a la competència d’aprovació definitiva de la MPNNSS aquesta 
correspondrà al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques (avui 
Territori i Sostenibilitat), previ informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme competent i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’art. 98.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost. 
 
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 del dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 18 
d’octubre de 2018, es proposa al plenari de la Corporació el següent
 
ACORD:
 
Primer.-  Desestimar en la seva totalitat l’escrit d’al·legacions presentat per part del 
Sr. Antonio Catalán Mansilla i la Sra. Sara Gómez Babiano en data 21 de setembre 
de 2018 (NRE 2611/18), en base als motius i justificacions de l’informe tècnic que 
consta a l’expedient.
 
Segon.- Desestimar la petició de tramitació d’expedient per la restauració de la 
legalitat urbanística vulnerada per manca de causa, en base a què en aquest 
moment no procedeix entrar en l’estudi d’aquesta petició per ser totalment aliena al 
tràmit en el qual s’ha efectuat. Nogensmenys, la petició serà objecte d’anàlisi i 
resposta en un expedient independent.
 
Tercer.- Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
de Móra d’Ebre per  l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”.
 
Quart.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
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l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
Cinquè.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè, previ el seu informe favorable i de la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya, es trameti al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat perquè aprovi definitivament la modificació puntual amunt indicada. 
 
Sisè.- Notificar la present resolució al Sr. Antonio Catalán Mansilla i a la Sra. Sara 
Gómez Babiano, amb l’advertiment de què al tractar-se d’un acte de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap recurs, ni administratiu ni jurisdiccional.

 

Expedient 1480/2018. Planejament general, aprovació inicial MP NNSSP trasllat 
zona verda P18A

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

Es   presenta  proposta de  Modificació puntual de  les   Normes Subsidiàries i de 
Planejament d’aquest municipi, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Gironés 
Pedrol, de trasllat de la zona verda del polígon 18A, que té com a objecte el següent:
 
1.- Traslladar bona part de la zona verda, 1113.00 m2, que es troba en la part 
posterior del polígon 18A, per tal d’adequar la qualificació urbanística a l’ús que s’hi 
ve produint.
 
2.- Qualificar de zona verda, un espai qualificat d’equipaments de 1125,00 m2, que 
es troba en el carrer Girasol de Móra d’Ebre. D’aquesta manera es corregeix la 
manca de sistema zona verda que presenta la urbanització “La Verdaguera”. Aquest 
espai, actualment està qualificat de sistema d’equipaments genèrics, no essent en 
cap cas equipaments esportius. Els únics equipaments específicament esportius a 
Móra d’Ebre són els que es troben dintre de l’àmbit del antic P15 (ja gestionat) i que 
va ser objecte de modificació puntual de normes amb la funció específica d’albergar 
instal·lacions esportives. 
 
3.- Vincular un conveni urbanístic pel que s’estableix la cessió gratuïta d’un solar 
situat al carrer Lleida, 4 de 445,89 m2 a canvi del terreny de 1113.00 m2 que es 
requalifica en el polígon 18A. El conveni urbanístic incorpora valoració dels 2 
terrenys per tal d’acreditar l’equilibri econòmic de l’operació i que no suposa cap lesió 
per als interessos municipals. 
 
Així mateix, s’ha redactat una proposta de conveni urbanístic per a regular la 
permuta de terrenys patrimonials i la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A, a signar entre aquest 
Ajuntament i Vilanova Fustes, SCCL, que s’annexa al present acord. Aquest conveni 
preveu una sèrie de compromisos tant per part de l’Ajuntament, com a promotor i 
subjecte que ha de tramitar la Modificació puntual esmentada, així com la 
desafectació del bé de domini públic de la zona verda del polígon P18A per tal de 
convertir-lo en bé patrimonial, com per part de Vilanova Fustes, el qual es 
compromet a adquirir la propietat del solar situat al carrer Lleida, núm. 4, respecte el 
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qual té un dret d’opció de compra, per tal de, a posteriori, tramitar un expedient de 
permuta patrimonial amb la finca municipal del polígon P18A. Així mateix, consta a 
l’expedient Diligència de compareixença davant el secretari-interventor accidental 
signada pel representant de Vilanova Fustes, SCCL en data 15 d’octubre de 2018, 
en què manifesta que se li ha facilitat còpia de l’esmentat conveni  i que un cop llegit 
i trobat conforme es signa un exemplar del conveni, prenent raó del mateix, 
incorporant-lo com a annex a l’acta de compareixença.
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció que obra a l’expedient,  i vist que 
s’ha de sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que organisme 
afectat per raó de llurs competències sectorials, ja que la present modificació puntual 
afecta a terrenys municipals que es troben en zona de policia, d’acord amb l’art. 6 i 
concordants del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Aigües, així com del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols 
preliminar, I, IV, V, VI, VII i VII del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
 
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.
 
Pel que respecta als convenis urbanístics és aplicable la tramitació regulada a 
l’article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol, en relació amb l’article 104 del DL 1/2010, de 3 d’agost.
 
 
A la vista del dictamen favorable emes per la Comissió informativa general de data 
18 d’octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la  Modificació puntual de les Normes  subsidiàries  i  
de planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A, 
promoguda per  aquest Ajuntament i que es justifica en la part expositiva del present 
acord.
 
SEGON: Aprovar el conveni urbanístic per a regular la permuta de terrenys 
patrimonials i la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament de 
Móra d’Ebre entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la mercantil Vilanova Fustes, SCCL.
 
TERCER: Sotmetre  l'expedient de modificació puntual així com el conveni urbanístic 
a informació  pública  pel termini  d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de  
la  Província de Tarragona,  en un dels diaris  de  més circulació  de  la  província i  
 al  tauló  d'anuncis de l'Ajuntament   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, d’acord amb l’article 85 de la Llei d’urbanisme, aprovat el 
text refós mitjançant el DL 1/2010, de 3 d’agost, i l’art. 26 del Reglament de la Llei 
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d’urbanisme. Així mateix, donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria 
d'informació pública del procediment de planejament i dels acords d'aprovació que 
s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web municipal. 
 
QUART: Concedir audiència per un termini d'un mes a tots els  Ajuntaments, per tal 
que puguin examinar l'expedient i tinguin també  la  possibilitat de presentar les  
al·legacions  que considerin convenients.
 
CINQUÈ: Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, en aquest cas,  a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya.
 
SISÈ: Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni i de tots 
aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
 
SETÈ: Notificar el present acord a Vilanova Fustes, SCCL, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.

 

Expedient 1465/2018. Modificació de Crèdit 8/2018

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

1.- ANTECEDENTS
 
1.1.  Atès  que  mitjançant  Provisió  d’alcaldia  de  data  15  d’octubre  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per tal d’incorporar al pressupost vigent les següents actuacions exposades i 
justificades a la provisió:
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Amortització de deute resultant de la distribució del superàvit de la liquidació  
2017.
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 2-011-91305 
Amortització  C. 
Catalunya 285

21.000,00€ 23.086,04€ 44.086,04€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
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 Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent  de 
tresoreria per a 
despeses 
generals

1-87000  Romanent 
de  tresoreria  per  a 
despeses generals

0,00 € 23.086,04€ 23.086,04€

  
Despesa 2: Subvenció cultural Agrupació Sardanística
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció  cultural 
(Agrupació 
Sardanística)

1.500,00€ 300,00€ 1.800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

15.000,00€ 300,00€ 14.700,00€

  
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Plataforma en Defensa de l’Ebre

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció Plataforma 
defensa de l’Ebre

0,00€ 250,00€ 250,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

14.700,00€ 250,00€ 14.450,00€

  
Despesa 2: Subvenció esportiva Club de Tennis

 
 Aplicació Import inicial Import  crèdit Crèdit definitius
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pressupostària extraordinari
1 17-341-48900 

Subvenció  Esportiva 
(Club de Tennis)

0,00€ 800,00€ 800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

17-341-48900 
Subvenció esportiva 
(Tennis  Open 
Ribera)

800,00€ 800,00€ 0,00€

 
Despesa 3: Millores a l’abastament de la Urbanització La Verdeguera

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 10-161-60900 
Millores a 
l’abastament de la 
Urbanització La 
Verdaguera

0,00€ 45.466,00€ 45.466,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

6-1532-62300 
Càmeres vigilancia

13.000,00€ 3.307,25€ 9.692,75€

2 Nous  o  majors 
ingressos

10-76100  Diputació 
subvenció  PEXI 
millora  abastament 
La Verdaguera

0,00€ 42.158,75€ 42.158,75€

    45.466,00 €  

  
1.2.  L’alcalde  ha  resolt  encarregar  al  secretari  interventor  l’emissió  dels  informes 
corresponents.
 
1.3. Vist els informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient.
  
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals  (TRLRHL)  i  l’article  35  del  RD 500/1990,  de 20  d’abril,  
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici  
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següent i  no existeixi al  pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no 
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
 
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del  
RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent 
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec 
al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos  
al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres 
aplicacions  pressupostàries  del  pressupost  vigent,  sempre  que  no  s’afecti  al  servei. 
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant 
amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
 
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 
del  RD 500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit  
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que 
la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el  
25% dels  recursos corrents del  pressupost i  que l’operació  quedi  cancel·lada abans de la 
renovació de la corporació que l’hagi concertat. 
 
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen  que  els  acords  de  les  entitats  locals  que  tinguin  per  objecte  l’habilitació  o 
suplement de crèdit  en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar  d’excepcional  
interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi 
poguessin  haver,  les  quals  es  resoldran  en  el  termini  de  8  dies  des  de  la  presentació,  
entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
 
2.6. L’article 22.2.e de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del  règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del règim local disposa que els 
acords de les corporacions locals  s’adopten com a regla general,  per  majoria simple dels 
membres presents.
 
2.8.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres,  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat  pressupostària  coherent  amb la  normativa 
europea.
 
2.9.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera  estableix  que l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels  pressupostos, 
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la  
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Llei  18/2001,  de 12 de desembre,  d’Estabilitat  pressupostària  enuncia  que la  Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà 
amb caràcter independent.
 
2.11.  L’article  21  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el  
següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
 
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la  
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració 
d’un  pla  econòmic  financer  quan  les  modificacions  de  crèdit  estiguin  finançades  amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà 
determinar la seva procedència.
 
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient,  l’haurà  d’informar  la  intervenció i  se  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Ple  amb els  
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
 
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple. 
 
2.15.  L’article 169 del  TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar  al  BOP i  al  tauler  
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició 
al  públic  no  es  presenten  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per  
resoldre-les.  Quan  la  modificació  estigui  aprovada  definitivament  caldrà  publicar  el 
pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
 
A  la  vista  del  dictamen  favorable  emes  per  la  Comissió  informativa  general  de  data  18 
d’octubre de 2018,
 
Es proposa al plenari de la corporació l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2018 mitjançant la modalitat de 
 suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici d’acord amb 
el següent detall:
 

a)       Suplement de crèdit
 
Despesa 1: Amortització de deute resultant de la distribució del superàvit de la liquidació  
2017.
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 2-011-91305 
Amortització  C. 

21.000,00€ 23.086,04€ 44.086,04€
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Catalunya 285
 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Romanent  de 
tresoreria per a 
despeses 
generals

1-87000  Romanent 
de  tresoreria  per  a 
despeses generals

0,00 € 23.086,04€ 23.086,04€

  
Despesa 2: Subvenció cultural Agrupació Sardanística
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import 

suplement 
crèdit

Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció  cultural 
(Agrupació 
Sardanística)

1.500,00€ 300,00€ 1.800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

15.000,00€ 300,00€ 14.700,00€

  
b) Crèdit extraordinari
 
Despesa 1: Plataforma en Defensa de l’Ebre

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 23-330-48900 
Subvenció Plataforma 
defensa de l’Ebre

0,00€ 250,00€ 250,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

18-323-48900 
Subvenció  llibres 
població

14.700,00€ 250,00€ 14.450,00€
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Despesa 2: Subvenció esportiva Club de Tennis

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 17-341-48900 
Subvenció  Esportiva 
(Club de Tennis)

0,00€ 800,00€ 800,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

17-341-48900 
Subvenció esportiva 
(Tennis  Open 
Ribera)

800,00€ 800,00€ 0,00€

 
Despesa 3: Millores a l’abastament de la Urbanització La Verdeguera

 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 10-161-60900 
Millores a 
l’abastament de la 
Urbanització La 
Verdaguera

0,00€ 45.466,00€ 45.466,00€

 
El finançament de la despesa serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

6-1532-2300 
Càmeres vigilancia

13.000,00€ 3.307,25€ 9.692,75€

2 Nous  o  majors 
ingressos

10-76100  Diputació 
subvenció  PEXI 
millora  abastament 
La Verdaguera

0,00€ 42.158,75€ 42.158,75€

    45.466,00 €  

  
Segon.- Modificar les bases d’execució del pressupost 2018, en concret l’Annex 4 de 
subvencions a les entitats i el pla d’inversions en el sentit d’aquesta modificació. 
 
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 
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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 per fer 
les oportunes anotacions i assentaments.

 

Expedient 1490/2018. Aprovació massa salarial exercici 2018

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, 
Abstencions: 3, Absents: 0

Expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal 
laboral de l’Entitat corresponent a l’exercici 2018.
 
ANTECEDENTS
 
Per provisió de l’Alcaldia, es va ordenar la iniciació d’expedient per a l’acreditació, 
aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat 
corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes per 
part de Secretaria i acreditació per la Intervenció.
 
El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018 va ser aprovat inicialment 
pel Ple en acord de data  de 28 de desembre de 2017, el qual va esdevenir definitiu, 
una vegada exposat al públic sense reclamacions.
 
FONAMENTS DE DRET
 
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral 
del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter 
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
2. L’article 18, apartats dos i quatre de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, disposa que la massa salarial del personal 
laboral, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social i que es podrà incrementar en un 1,5 % de les meritades per 
aquest personal en 2017, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de 
comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i 
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions 
o acomiadament, i un 0,2 % per a, entre altres mesures, la implantació de plans o 
projectes de millora de la productivitat o la eficiència, la revisió de complements 
específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de 
destí o l’aportació a plans de pensions.
 
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva 
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les 
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quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 
52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text 
Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat 
l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada 
LRSL.
 
4. Aquesta massa salarial pot tenir un increment de l’1,7 % pel 2018,  en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i 
antiguitat.
 
5. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al 
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest 
article 103.bis LBRL.
 
A la vista de l’informe de Secretaria-Intervenció, en el qual s’ha acreditat que l’import 
de la massa salarial del personal laboral de l’Entitat per a l’exercici de 2018, 
ascendeix a 1.220.268,00 €, i que aquest import ha augmentat respecte la de 
l’exercici de 2017, 1.165.700,00 €,  en un 4,47 % total, és a dir un increment del 2,76 
% sobre l’establert a la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018.
 
Aquest increment, tal com es pot comprovar, ve donat bàsicament per la consignació 
de pressupost a les aplicacions pressupostàries següents:
 
 
Personal laboral Treball als Barris, 23.000,00 €
Personal laboral garantia juvenil, 6.792,00 €
Personal laboral dinamitzador treball als barris, 7.100,00 €
Total, 36.892,00 €
Coeficient total noves incorporacions i absorcions, 3,16
Augment real massa salarial exercici 2017, 1,31
 
 
Les quals ascendeixen a  l’import de 36.892,00 €, que, conseqüentment, no estaven 
consignades en la seva totalitat en el pressupost de l’exercici de 2017, per la qual 
cosa s’entén que aquestes no s’haurien de comptabilitzar.
 
D’acord amb l’esmentat es pot concloure que la massa salarial pel 2018 ha sofert un 
increment de l’1,31 %.
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de data 18 
d’octubre de 2018, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a 
l’exercici 2018, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la de l’exercici de 2017 per 
aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 
1.220.268,00 €.
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SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
província.

 

Expedient 1497/2018. Moció 1r aniversari 1 d'octubre

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 
3, Absents: 0

MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
 
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva 
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita 
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
 
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, 
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a 
través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també 
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de 
la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 
veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic 
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar 
buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de 
Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va 
decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una 
demanda de més i millor democràcia. 
 
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la 
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar 
en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant 
d’una demanda democràtica. 
 
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer 
com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per 
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una 
diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble 
català: tenim dret a decidir.
 
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor 
del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint 
un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la 
sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara 
avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, 
els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i 
forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell 
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Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol 
altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. 
Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu 
immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
 
Per tots aquests motius, a la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa 
general de data 18 d'octubre de 2018,
 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el 
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
 
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol 
s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que 
s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que 
puguin fer-ho possible.
 
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el 
retorn dels exiliats.  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats , als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

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

Es dona compte de les Resolucions i Decrets dictats per l’alcaldia, d’ençà la darrera 
sessió:
 
Nom Data Resum

DECRET 2018-0068 09/10/2018 11:34
Expedient 1456/2018 -- Distribució del superàvit de la 
liquidació de l'exercici 2017 --

DECRET 2018-0067 04/10/2018 13:24
Expedient 1405/2018 -- 39906754Y SANDRA VIVO MARTIN 
-- Sol·licitud serveis prestats --

DECRET 2018-0066 04/10/2018 13:17
Expedient 1374/2018 -- Expedient 7/2018 de modificació de 
crèdit --

DECRET 2018-0065 02/10/2018 13:24
Expedient 1433/2018 -- Contractació temporal de personal de 
suport servei de neteja edificis --

DECRET 2018-0064 01/10/2018 13:33
Expedient 1428/2018 -- Cessaments, nomenaments i 
assignacions de funcions --
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DECRET 2018-0063 24/09/2018 12:40
Expedient 1353/2018 -- 77883805D SEBASTIA CAMBRA 
JUNCOSA -- Jubilació parcial Sr. Sebastia Cambra Juncosa --

DECRET 2018-0062 19/09/2018 13:05

Expedient 1364/2018 -- Subvencions PIRVEC 2016-2019, 
instal·lar estacions d'accés públic de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics --

DECRET 2018-0061 17/09/2018 12:51
Expedient 1330/2018 -- Instal·lació càmeres de videovigilància 
en matèria de trànsit --

DECRET 2018-0060 13/09/2018 12:42
100 SECRETARIA -- Expedient 1324/2018 -- Contractació 
temporal arquitecte suport serveis tecnics --

DECRET 2018-0059 07/09/2018 14:30
Expedient 1311/2018 -- G65581621 ASSEMBLEA NACIONAL 
CATALANA -- Autorització instal·lació carpa informativa ANC --

DECRET 2018-0058 07/09/2018 10:32

100 SECRETARIA -- Expedient 875/2018 -- Múltiples 
interessats -- Convocatòria cobrir llocs de treball d'auxiliar 
administratiu i d'administratiu --

DECRET 2018-0057 03/09/2018 17:12
Expedient 590/2018 -- Contractació temporal i puntual de 
personal suport brigada d'obres --

DECRET 2018-0056 22/08/2018 12:39
Expedient 590/2018 -- Contractació temporal i puntual de 
personal suport festes --

DECRET 2018-0055 14/08/2018 9:59 Expedient 601/2018 - Bestretes empleats públics --

DECRET 2018-0054 10/08/2018 14:36 Expedient PLN/2018/4 -- Múltiples interessats --

DECRET 2018-0053 10/08/2018 14:24
Expedient PLN/2018/4  -Anul·lat duplicat amb el Decret 
2018-0054

DECRET 2018-0052 10/08/2018 9:42
Expedient 1184/2018 -- Linies fonamentals del pressupost 
2019 --

DECRET 2018-0051 09/08/2018 14:21
100 SECRETARIA -- Expedient 1216/2018 -- Aprovació 
factures Alcaldia (Decret 201800--- , de 9 d'agost de 2018) --

DECRET 2018-0050 09/08/2018 14:21
Expedient 1184/2018 -- Linies fonamentals del pressupost 
2019 --

DECRET 2018-0049 08/08/2018 14:04 Expedient 1211/2018 -- Decret requerint explicacions --

DECRET 2018-0048 07/08/2018 14:57 Expedient CIG/2018/4 -- Múltiples interessats --

DECRET 2018-0047 07/08/2018 14:57 Expedient CEC/2018/1 -- Múltiples interessats --

DECRET 2018-0046 07/08/2018 8:38 Expedient 1145/2018 -- Pròrroga delegació funcions alcaldia --

DECRET 2018-0045 06/08/2018 17:05
Expedient 1145/2018 -- Pròrroga Delegació funcions alcaldia 
--

 

 

Informacions presidència

 
Del canvi d’estructura a la secretaria de l’ajuntament per la substitució del secretari, 
reestructuració a Urbanisme i secretaria general. Ampliació de personal a l’àrea de 
secretaria per gestionar la contractació.
 
Que la setmana vinent s’instal·larà la passera que unirà el passeig del pont amb la 
illa de Saurí.
 
Que com a conseqüència els aiguats, s´han vist afectats 20 camins, l’arranjament 
s’ha quantificat en  11.570€, s’estan estudiant subvencions; la llar d’infants va tindre 
que tancar un dia per inundació, i la sala de maquines de les piscines va tenir una 
filtració.
 
Que la Llibreria rosa va tenir un vessament d’aigua d’una canonada d’uralita del 
Kasal jove.
 
S’estan duen a terme les obres de reparació de la paret del cementeri, s’han adquirit 
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mes escales i s’han pavimentat mes carrers.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

 Sra. Cinta Agné: 
 
Estan d’acord en que les càmeres de vigilància s’instal·lin tal com va proposar l’equip 
de govern. 
 
Demana informació sobre les activitats que es duen a terme al solar colindant a 
l’antiga casa de la guàrdia civil. Quins tipus de llicencia s’han demanat per exercir-la. 
L’alcalde respon que  no s’està fent cap activitat, el propietari de la parcel·la va 
demanar informació per construir, però no ha demanat cap permís encara. 
 
Tenen alguna actuació prevista per la retirada del vehicle abandonat al carrer 
General Manso? L’alcalde explica que hi ha un procediment de tres mesos per la 
retirada de un vehicle abandonat.
 
Pregunta per les pancartes enviades l’1 d’octubre “republiquem”. L’alcalde explica 
que les van rebre mes tard.
 
Fa un prec per a que el ple de octubre del any vinent no coincideixi amb la 
inauguració de la fira de Mora la Nova.
 
Sr. Dolors gurrera: 
 
Sobre les càmeres, quin es el cost del renting de les càmeres? L’alcalde respon que 
no esta segur però que són aproximadament 230€ i se van decantar per la opció del 
renting per la millora tecnològica dels equips i l’avantatja de que l’empresa del 
renting es faci càrrec del canvi dels equips

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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