
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2019/5 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 24 / d’abril / 2019

Durada Des de les 19:30 fins a les 20:15 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 SÍ

47768736J María Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

78579120B Mònica Amorós Gurrera SÍ

39906119S Noèlia Guirao Morillo SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ
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39930360Z Àlex de la Guia Fernández SÍ

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

El Sr. Alcalde demana als membres de la Corporació ratifiquin la urgència de tractar un 
nou punt no inclós en l'ordre del dia i que es correspon a la interposició d'un recurs 
contenciós  administratiu  en  relació  a  l'acord  de  l'ajuntament  de  Riba-roja  pel 
macro-abocador.

Aprovat per 11 vots a favor dels representants dels GGMM de CIU, PP i d'ERC i 2 
abstencions de les representants del GM del PSC.

 

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. 
 
Per secretaria es procedeix a donar lectura de les actes núm. 01/2019 i 02/2019, 
corresponents a les sessions celebrades els passats dies 26 de febrer i 21 de març 
de 2019, les quals són APROVADES PER UNANIMITAT dels membres assistents a 
la sessió. 
 

 

Expedient 543/2019. Modificació de Crèdit

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

1.- ANTECEDENTS
 
1.1. Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia de data 10 d’abril de 2019 s’ha incoat l’expedient  
de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per tal d’incorporar al  
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pressupost vigent les següents actuacions exposades i justificades a la provisió:
 
a) Crèdit extraordinari:
 
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 2-920-45000 
Devolució  ingressos 
indeguts subvencions

0,00€ 17.696,47€ 17.696,47€

2 10-161-63300 Bomba 
d’aigua

0,00€ 6.461,81€ 6.461,81€

   24.158,28 €  

 
El finançament serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

13-130-22601 
Protocol governació

1.200€ 500€ 700€

2 Baixa  de 
despeses

21-1721-22601 
Protocol  medi 
ambient

2.000€ 500€ 1.500€

3 Baixa  de 
despeses

21-1721-22602 
Publicitat  medi 
ambient

2.000€ 600€ 1.400€

4 Baixa  de 
despeses

9-171-21500 
Manteniment 
mobiliari urbà

10.000€ 1.000€ 9.000€

5 Baixa  de 
despeses

17-341-22699 Cursa 
urbana

4.500€ 2.500€ 2.000€

6 Baixa  de 
despeses

18-320-22100 
Energia  elèctrica 
CEIP

7.500€ 1.000€ 6.500€

7 Baixa  de 
despeses

23-338-22699 
Mostra de vins

12.000€ 3.000€ 9.000€

8 Baixa  de 
despeses

24-338-22699  Festa 
Sant antoni

20.000€ 3.000€ 17.000€

9 Baixa  de 
despeses

25-330-22699
Pla local de joventut 
i Ksal jove

2.500€ 600€ 1.900€

10 Baixa  de 
despeses

28-330-22606 
Reunions 
conferències, cursos 
formació

6.000€ 358,28€ 5.641,72€
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11 Baixa  de 
despeses

16-920-20200 
Lloguer bulevard

10.000€ 1.000€ 9.000€

12 Baixa  de 
despeses

2-920-22200 
Telèfons

20.000€ 3.600€ 16.400€

13 Baixa  de 
despeses

4-920-22706 
Serveis  informàtic  i 
tècnics

9.000€ 2.500€ 6.500€

14 Baixa  de 
despeses

5-920-22001 
Premsa,  llibres, 
subscripcions

22.000€ 3.000€ 19.000€

15 Baixa  de 
despeses

5-920-22002 
Material  informàtic 
no inventariable

5.000€ 1.000€ 4.000€

    24.158,28€  

 
 
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  
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  
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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  
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 
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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 emes per la comissió informativa General de data 15 d'abril de 2019,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent,
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019 mitjançant la modalitat de 
 crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici d’acord amb el següent detall:
 
a) Crèdit extraordinari:
 
 Aplicació 

pressupostària
Import inicial Import  crèdit 

extraordinari
Crèdit definitius

1 2-920-45000 
Devolució  ingressos 
indeguts subvencions

0,00€ 17.696,47€ 17.696,47€

2 10-161-63300 Bomba 
d’aigua

0,00€ 6.461,81€ 6.461,81€

   24.158,28 €  

 
El finançament serà el següent:
 
 Tipus de 

finançament
Aplicació 
pressupostària

Import inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa  de 
despeses

13-130-22601 
Protocol governació

1.200€ 500€ 700€

2 Baixa  de 
despeses

21-1721-22601 
Protocol  medi 
ambient

2.000€ 500€ 1.500€

3 Baixa  de 
despeses

21-1721-22602 
Publicitat  medi 
ambient

2.000€ 600€ 1.400€

4 Baixa  de 
despeses

9-171-21500 
Manteniment 
mobiliari urbà

10.000€ 1.000€ 9.000€

5 Baixa  de 
despeses

17-341-22699 Cursa 
urbana

4.500€ 2.500€ 2.000€

6 Baixa  de 
despeses

18-320-22100 
Energia  elèctrica 

7.500€ 1.000€ 6.500€
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CEIP
7 Baixa  de 

despeses
23-338-22699 
Mostra de vins

12.000€ 3.000€ 9.000€

8 Baixa  de 
despeses

24-338-22699  Festa 
Sant antoni

20.000€ 3.000€ 17.000€

9 Baixa  de 
despeses

25-330-22699
Pla local de joventut 
i Ksal jove

2.500€ 600€ 1.900€

10 Baixa  de 
despeses

28-330-22606 
Reunions 
conferències, cursos 
formació

6.000€ 358,28€ 5.641,72€

11 Baixa  de 
despeses

16-920-20200 
Lloguer bulevard

10.000€ 1.000€ 9.000€

12 Baixa  de 
despeses

2-920-22200 
Telèfons

20.000€ 3.600€ 16.400€

13 Baixa  de 
despeses

4-920-22706 
Serveis  informàtic  i 
tècnics

9.000€ 2.500€ 6.500€

14 Baixa  de 
despeses

5-920-22001 
Premsa,  llibres, 
subscripcions

22.000€ 3.000€ 19.000€

15 Baixa  de 
despeses

5-920-22002 
Material  informàtic 
no inventariable

5.000€ 1.000€ 4.000€

    24.158,28€  

 
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 per fer 
les oportunes anotacions i assentaments.
 
La Sra. Agne pregunta si se sab quin és el curs al que es va tenir que renunciar. Secretaria 
respon que el de Miroempreses

 

Expedient 530/2019. Inventari o Catàleg de Béns

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8,  representants dels GGMM de 
CIU i PP
En contra: 0,
Abstencions: 5, representants dels GGMM 
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d'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.
 
A la vista del dictamen emes per la comissió informativa General de data 15 d'abril de 2019,

 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent,

 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets 
d'aquesta Corporació referida al 31 de desembre de 2018, 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.

 

Expedient 700/2019. Subvencions Directes o Nominatives, ENRESA

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, representants dels GGMM 
de CIU, PP i d'ERC
En contra: 0,
Abstencions: 2, representants del GM 
del PSC
Absents: 0

Visto lo que dispone la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan 
las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con 
cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos 
Radiactivos. 
 
Dado que Móra d’Ebre tiene la consideración de municipio incluido en la Zona I. 
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Dado que el 9 de junio de 2016 el Pleno de la Corporación aprobó el proyecto de 
dinamización turística de recursos naturales y del sector servicios de Móra d’Ebre, 
dentro del Plan de incentivación económica-turística del municipio  de Móra d’Ebre 
entre las que se encuentran las siguientes actividades, Mejora del Passeig de l’Ebre 
entre el embarcador y “la Plaça de Braus”; construcción de un puerto fluvial 
( instalación fluvial menor y , …) con la finalidad de adecuar toda la “FACHADA 
FLUVIAL de la población; des del extremo norte , Passeig de l’Ebre/Castell  ya 
rehabilitada en gran parte hasta la zona sur (Illa de Saurí) para crear un espacio 
único y integrado.
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden IET/458/2015, de 11 
de marzo y atendiendo a lo que dispone la Resolución de la dirección General de 
Política Energética y Minas. 
 
Considerando que se establece la posibilidad de cofinanciar actividades consistentes 
en la ejecución de proyectos de inversión de iniciativa municipal que contribuyan al 
desarrollo económico de los municipios, la conservación y mejora del medio 
ambiente. 
 
Visto que la Orden establece en su artículo 9) que: “la cuantía máxima será el 25 por 
ciento de la asignación anual recibida por el municipio en concepto de término fijo 
para las instalaciones de 1 y 3,  ….” 
 
Como sea que de entre la documentación exigida en el artículo 10 de la orden 
IET/458/2015, de 11 de marzo, se exige la certificación del Acuerdo del Pleno de la 
Corporación en el que se dé conformidad a la contratación de las actuaciones que se 
acometerán en caso de obtener la cofinanciación solicitada. 
 
Como sea que las propuestas de actividades solicitadas para su cofinanciación a 
ENRESA se acometerán al año siguiente de la solicitud y pueden ser anuales o 
plurianuales. 
 
De acuerdo con las facultades que me confieren los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el 53.1. del DLeg 2/2003, 
de 28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de 
régimen local de Catalunya, y el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se 
aprueba el reglamento de organización y el funcionamiento de los entes locales. 
 
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente, 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar para el año 2020 la propuesta de la actividad “mejora 
equipamientos instalación fluvial   menor”, actividad que se halla incluida en el 
Proyecto de dinamización turística de recursos naturales y del sector servicios de 
Móra d’Ebre, dentro del Plan de incentivación económica-turística de municipio. 
 
SEGUNDO: Comprometerse, en caso de que sea otorgada por el Ministerio del 
Interior la ayuda solicitada, de contratar y ejecutar las actuaciones que correspondan 
para la ejecución de la misma. 
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TERCERO: Habilitar al Sr. alcalde para la firma de toda la documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo. 
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y 
Minas.
 

 

Expedient 546/2019. Adhesió conveni paper cartro

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, representants dels GGMM de 
CIU, PP i ERC
En contra: 0,
Abstencions: 2, representants del GM del 
PSC
Absents: 0

Atès que en data 01/07/18 es va signar un nou conveni de col·laboració per a la 
gestió del paper i cartró d’àmbit municipal del període 2018-2021 entre la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la Recollida 
Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC), el Gremi de Recuperació (GR) i 
l’Agència de Residus de Catalunya, Expedient 546/19.
 
Atès que els ens locals, formalitzant la seva adhesió al conveni, poden beneficiar-se 
de les condicions establertes, així com de les compensacions econòmiques previstes 
en el mateix.
 
A la vista del dictamen emes per la comissió informativa General de data 15 d'abril 
de 2019,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent,:
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra d’Ebre al conveni de 
col·laboració per a la gestió del paper i cartró d’àmbit municipal del període 
2018-2021 entre la FMC, l’ACM, l’AMB, l’ARSPCC i el GR, acceptant els termes que 
s’estableixen a l’Annex 2 del mateix.
 
SEGON: Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

 

Expedient 1480/2018. Planejament General, text refòs MP NNSSP trasllat zona 
verda P18A

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

ANTECEDENTS:
 
PRIMER. El Plenari de la Corporació, en sessió de data 25 d’octubre de 2018, va 
acordar el següent:
 
“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 
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.”
 
Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 210, de data 2 
de novembre de 2018,  en el Diari Més Ebre de data 2 de novembre 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 30 d’octubre de 2018 (NRS 1799/18) 
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a la mercantil Vilanova Fustes, SCCL, com a interessats en l’expedient de 
modificació puntual de NNSS en tràmit i en el conveni urbanístic aprovat.
 
En data 21 de desembre de 2018 es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, com a organisme afectat per raó de llurs competències sectorials.  Rebut en 
data 13 de febrer de 2019, va concloure: 
 
“Conclusions
 
Atès tot allò que he exposat, informo sobre modificació puntual de les NNSS de Móra 
d’Ebre “Trasllat de la zona verda del polígon 18A”, el següent:
 
- En relació amb els terrenys de DPH, no ha de presentar noves afeccions sobre el 
DPH i el règim de corrents de cap curs hídric. En qualsevol cas, caldrà que les 
actuacions que es situïn dins la zona de policia de lleres tramitin la corresponent 
autorització d’obres i respectin en tot moment la zona de servitud per a ús públic 
associada als terrenys de DPH.
- Respecte a l’abastament i sanejament, favorablement en tant els canvis proposats 
no afectaran les condicions actuals.
- Quant a la inundabilitat, tal com s’explica amb més detall a l’apartat corresponent, 
de tots els àmbits afectats, únicament el canvi de la zona verda del P18A es veuria 
afectat per la inundabilitat del riu Ebre, situant-se aquest polígon dins ZFP i zona 
inundable del riu Ebre, els condicionants de les quals s’hauran de tenir en compte en 
el seu futur desenvolupament. Concretant sobre aquest àmbit, el fet que la 
requalificació deixi la nova zona privada com a no ocupable fa compatible aquest 
canvi amb les limitacions que imposa el RDPH i per tant s’informa favorablement.” 
 
Durant el termini d’informació pública d’un mes de l’expedient de modificació puntual 
així com el conveni urbanístic  no es van presentar al·legacions.
 
SEGON. El Plenari de la Corporació, en sessió de data 26 de febrer de 2019, va 
acordar el següent:
 
“Primer.- Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
i  de planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A”, pels 
motius justificats a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar definitivament 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 i procedir a la seva formalització.
 
Tercer- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
Quart.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè, 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.” 
Tramés l’expedient als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat en data 27 de 
febrer de 2019, en data 19 de març de 2019,  NRE 732, es rep notificació de l’acord 
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de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre 
(scute/O0312/2019/068184/E3584500), de 13 de març de 2019, en la que 
textualment hi consta:
 
“ Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació de “Modificació puntual de les normes 
subsidiàries i de planejament urbanístic de trasllat de la zona verda al polígon 18A, 
de Móra d’Ebre”, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text 
refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1 Cal que l’àmbit que es requalifica com a sòl d’activitat industrial es limiti a la zona 
asfaltada i el seu mur perimetral, i que en canvi es mantingui el talús confortant com 
a zona verda.  Cal avaluar i establir mesures de disminució de l’impacte paisatgístic 
que l’ampliació de l’activitat provocarà sobre el Parc.
 
2 Cal que  els serveis tècnics es quilifiquin com a sistemes tècnics o bé formessin 
part de la Clau 3A si aquets formen part de la industria existent.
 
3 Cal que els apartats de la memòria justificativa s’ajustin a les prescripcions 
anteriors i a les observacions de la part valorativa.
 
4 Cal que la documentació planimètrica es dibuixi sobre plànols topogràfics 
actualitzats així com al detall i escala preceptius per al planejament de sòl urbà. ....”
 
En data 10/04/2019 es presenta per part dels Serveis tècnics municipals la 
documentació de la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries i  de 
planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A”, que conté 
les prescripcions imposades per la Comissió Territorial  d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre,  que també han implicat la modificació del conveni aprovat definitivament,  per 
la qual cosa,  s’ha redactat una addenda al mateix que contempla les adaptacions 
necessàries.
 
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 emes per la comissió informativa General de data 15 d'abril 
de 2019,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent,
 
Primer.- Verificar la documentació del text refós de la “Modificació Puntual de les 
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Normes Subsidiàries i  de planejament  de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda 
del polígon 18A”,  una vegada han estat incorporades les prescripcions establertes 
per la Comissió Territorial  d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,  en sessió de data 13 
de març de 2019.  
 
Segon.- Aprovar  l’addenda al 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 
amb les adaptacions necessàries d’acord amb les prescripcions imposades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data 13 de 
març de 2019. 
 
Tercer-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. 
 
La Sra. Agne manifesta que aquest punt ja es va tractar en una altra sessió. 
L'Alcalde respon que si, que es va aprovar provisionalment i la CUTE va fer una sèrie 
de consideracions que s'han incorporat en un text refòs i ara el que es proposa és la 
verificació del text refòs.

 

Expedient 987/2017. .Procediment Genèric, Aprovació definitiva plànol 
delimitació zones forestals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

L’ajuntament de Móra d’Ebre, va sol·licitar al Servei d’Assistència Tècnica de la 
Diputació de Tarragona la redacció del “Plànol de Delimitació de mesures de 
prevenció dels incendis forestals”, afectat per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals va ser 
modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 
Lliurat en data 30/03/2017 NRE 1118, el  Plànol de Delimitació de mesures de 
prevenció dels incendis forestals, que conté el Document d’acompanyament, s’hi  
localitzen les franges de protecció d’incendis, alhora que també es el document que 
defineix, entre d’altres, els mapes de detall amb les finques afectades pels treballs de 
neteja de les franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les 
urbanitzacions, nuclis i edificacions.   
 
S’estableixen preferències en l’ordre de les actuacions, que es correspondran a tres 
fases d’execució,  essent la classificació de prioritats la següent: 
 
1: Urbanitzacions, càmpings,  industries 
2: Nuclis, gasolineres,  equipaments de telecomunicacions, depuradores, deixalleries
3: Masies, habitatges,  granges, altres
 
L’art. 2 de la Llei  5/2003, de 22 d'abril  estableix que correspon al Ple de 

Ajuntament de Móra d'Ebre

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



 

l’Ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual conte les dades bàsiques 
i necessàries, així com la planimetria necessària per identificar i avaluar les zones 
amb risc d’incendi forestal, i un cop aprovat es trametrà al Departament de Medi 
Ambient. 
El Ple municipal, en la sessió celebrada en data 16 d’agost de 2018, el va aprovar 
inicialment. Posteriorment, es va sotmetre a informació pública, es va publicar al 
BOPT en data 25/09/2018 i durant un mes va estar publicat al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament (des del 10/10/2018 fins al 10/11/2018). També, en data, 05/09/2018, 
NRS: 1319, es va comunicar a la Diputació de Tarragona l’aprovació inicial del plànol.
En data 05/09/2018, NRS: 1318, es va sol·licitar a la Direcció  General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació un informe relatiu a l’esmentat plànol.  L’informe es va rebre en 
data 26/09/2018, NRE: 2652,  amb resultat favorable però mancava incloure un 
element que havia quedat exclòs del plànol, concretament una instal·lació de 
telecomunicacions en la parcel·la 36 del Polígon 31,  paratge Solanes. 
En data 23/11/2018, es va sol·licitar al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació 
de Tarragona que l’empresa redactora esmenés el plànol de delimitació incorporant 
l’element que mancava.
 
En data 10 d’abril de 2019, NRE: 956  es registra el plànol rebut de la Diputació de 
Tarragona amb les esmenes realitzades. 
 
Així mateix consta a l’expedient que durant el termini d’exposició pública de 
l’expedient i fins a la data  no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
 
A la vista del dictamen emes per la comissió informativa General de data 15 d'abril 
de 2019,
 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent,
 
Primer. Aprovar definitivament el Plànol de delimitació de les mesures de prevenció 
dels incendis forestals al municipi de Móra d’Ebre que contempla les  edificacions i 
les instal·lacions aïllades  situades en terrenys forestals incloses en el marc de la Llei 
5/2003. 
 
Segon: Publicar l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  així com la publicació permanent de l’esmentat  
Plànol  a la web municipal. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Forests del Departament 
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació i a la Diputació de Tarragona.
 
Quart: Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 

 

Expedient 514/2019. Procediment Genèric, Aprovació padró habitants a 
01/01/2019

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, representants dels 
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GGMM de CIU, PP i ERC
En contra: 0,
Abstencions: 2, representants del 
GM del PSC
Absents: 0

ANTECEDENTS
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el resultat 
de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018.
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la 
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes 
de març de 2019.
 
FONAMENTS DE DRET
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 
2. Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica 
la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 
A la vista del dictamen emes per la comissió informativa General de data 15 d'abril de 2019,

 
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció del següent,

 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró 
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2019, i que 
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2018. El resum que s’aprova és el següent:
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 01/01/2018
 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
 
CONCEPTES                                                                    HOMES               DONES      
      TOTAL    
____________________________________________________________________
________________               
 
Població de dret a 1 de gener de 2018                                                                            
   5679
 
Altes de l’1 de gener de 2018 a l’1 de gener de 2019            236                168             
        404
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Baixes de l’1 de gener de 2018 a l’1 de gener de 2019         167                 149             
        316
 
Població de dret a 1 de gener de 2019                                                                            
   5767
                                                                                                                                        
                   
CONCEPTE DE VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
 
CONCEPTES                                                              ALTES              BAIXES
 
Naixements                                                                 49
Defuncions                                                                                           75
Canvis de residencia d’un altre municipi (Altes)                215                233
Canvis de residencia de l’estranger (Altes)                        122                   7
Omissions                                                                         18
Baixa d’ofici                                                                                           1
Baixes per caducitat - -
Baixes per duplicat -   
TOTAL                                                                            404               316
 
BAIXES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de la baixa
 
CONCEPTE DE LA BAIXA             HOMES            DONES     TOTAL
 
Defuncions                                   42                   33            75
Canvis de residència                    125                 115          240
Baixes d’ofici                                  1                     1
Baixes per caducitat
Baixes per duplicat         
TOTAL                                       167                  149         316
 
ALTES DE RESIDENTS  DEL MUNICIPI. Resum per sexe i causa de l’alta
 
CONCEPTE D’ALTA                       HOMES       DONES      TOTAL
 
naixements                                     25               24             49
Canvis de residència d’un altre        198             139           337
Omissions                                        13                5             18
TOTAL                                            236           168           404
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI
            
CONCEPTE                                                     HOMES     DONES     TOTAL
 
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)      55           59          114
 
2n. Donar compte a la Diputació de Tarragona, com a encarregada de la gestió del 
Padró Municipal d’Habitants, del present acord per tal que comuniqui a l’INE la xifra 
de població a 1 de gener de 2019, que resulta d’aquesta rectificació, als efectes del 
que disposa la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut 
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Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, 
sobre instruccions tècniques al Ajuntaments sobre la revisió anual del padró 
municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població
 

 

Expedient 625/2019. Interposició recurs contenciós administratiu per la 
construcció d’un Centre de valorització i disposició de residus de Classe II al 
Paratge de les Valls a Riba-roja d’Ebre

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 11, representants 
dels GGMM de CIU, PP i 
ERC
En contra: 0,
Abstencions: 2, 
representants del GM del 
PSC
Absents: 0

Atès l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre de data 
4 d’abril de 2019 mitjançant el qual s’aprova la concessió de la llicència d’obres a 
l’empresa “Lestaca Proyectos S. L.” per la construcció d’un Centre de valorització i 
disposició de residus de Classe II al Paratge de les Valls. (exp. 2413 2018 0037).
 
Atesa la urgència en la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra el 
referit Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre de data 
4 d’abril de 2019 mitjançant el qual s’aprova la concessió de la llicència d’obres, 
tenint en compte que la seva efectivitat només la garanteix la immediata interposició i 
urgent sol·licitud de la mesura cautelar consistent en la suspensió de l’executivitat de 
la resolució recorreguda.
 
Atès l’Informe Jurídic redactat pel lletrat Santiago-Ramon Solsona Fígols sobre la 
procedència i viabilitat de la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra 
l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre de data 4 
d’abril de 2019 mitjançant el qual s’aprova la concessió de la llicència d’obres a 
l’empresa “Lestaca Proyectos S. L.” per la construcció d’un Centre de valorització i 
disposició de residus de Classe II al Paratge de les Valls. (exp. 2413 2018 0037).
 
El plenari de la Corporació, l’adopció del següent,
 
ACORD:
 
PRIMER.- Comparèixer en representació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i interposar 
recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre de data 4 d’abril de 2019 mitjançant el qual s’aprova 
la concessió de la llicència d’obres a l’empresa “Lestaca Proyectos S. L.” per la 
construcció d’un Centre de valorització i disposició de residus de Classe II al Paratge 
de les Valls. (exp. 2413 2018 0037).
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SEGON.- Autoritzar que la interposició del recurs contenciós administratiu sigui 
articulada o formulada de forma conjunta amb altres Ajuntaments que eventualment 
també la promoguin.
 
TERCER.- Encomanar professionalment a la societat professional Cudós III Advocats 
Associats, S.L.P. la defensa de l’Ajuntament en tots els tràmits processals del recurs 
contenciós administratiu a interposar, i atorgar poders notarials per a plets en favor 
dels advocats i procuradors que tot seguit es detallen: .
 
Advocats de Lleida:
 
Antoni Cudós i Puig: NIF 43.702.257-A - col·legiat de Lleida nº 749
Javier Gonzalo Migueláñez NIF: 40.836.824-W - col·legiat de Lleida nº 174
Jaume Oriol i Moreno: NIF 43.701.345-B- col·legiat de Lleida nº 958
Antonio José Calero i Fernàndez: NIF 40.887.130-F - col·legiat de Lleida nº 1.195
Pere Batalla i Sala: NIF 43.721.227-K- col·legiat de Lleida nº 1.210
Santiago-Ramon Solsona i Fígols: NIF 40.888.469-N - col·legiat de Lleida nº 1.324
Neus Monell i Puig: NIF 47.683.257-W - col·legiat de Lleida nº 1.581
José Luis Gómez Gusi NIF: 40.885.358 -Y - col·legiat de Lleida nº 610
Elisa Estrada Villas: NIF 73.211.395-A – col·legiat de Lleida nº 2.125
Maria Castel Delgado NIF: 73.210.178-M – col·legiat de Lleida nº 2.110
Cristian Espada Fernández NIF: 47.696.723-J -col·legiat de Lleida nº 2.190
Marc Cervós Escribà NIF: 47.932.576-R -col·legiat de Lleida nº 2.220
 
Procuradors:
 
De Barcelona: Anna Camps Herreros (38.790.612-P), Alvaro Ferrer Pons 
(38.122.910-L)
De Tarragona: Gavaldà Sampere, Mireia (39.671.209-G), Olivé Elias, Maria 
(39.734.857-B)
De Reus-Falset: Josep Maria Bladé Bru, Jaume Pujol Alcaine
De Lleida: Rosa Maria Simó Arbós (40.893.465-V)
De Madrid: Luís-Fernando Granados Bravo (50.403.138-H), Rodolfo Gonzalez 
García
(00.394.490-V
 
QUART.- Acceptar la proposta d'honoraris de la societat professional Cudós III 
Advocats Associats, S.L.P., de data 15 d’abril de 2019, que s’adjunta d’aquest Decret 
a efectes identificatius, considerar-la dintre dels límits de contracte menor, exclòs de 
licitació conforme a la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, i per no disposar 
de serveis jurídics propis, que ascendeix a l’import de 1.875,00 € més IVA.
 
CINQUÈ.-  Remetre còpia d'aquesta resolució la societat professional Cudós III 
Advocats Associats, S.L.P. per mitjà de fax o correu electrònic, així com copia de la 
transferència del pagament inicial previst al pressupost.
 
SISÈ.- De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i altres disposicions vigents, 
aquest Ajuntament queda informat que les dades facilitades, així com els que en un 
futur pogués facilitar, seran tractats i recollits en un fitxer denominat “CLIENTS”, 
responsabilitat de la societat professional Cudós III Advocats Associats, S.L.P., 
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degudament inscrit en el Registre Espanyol de Protecció de Dades, amb la única 
finalitat de gestionar la relació professional entre ambdues parts. Així mateix resta 
informat de la possibilitat d'exercitar, a qualsevol moment, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a aquestes dades en els termes i amb els requisits 
previstos en la normativa sobre protecció de dades vigent.
 
L'alcalde explica les raons i per tal de ser coherents amb les mocions aprovades per 
l'ajuntament, fan aquesta proposta.
 
La Sra. Gurrera manifesta que es van adherir a la moció, però que no estan d'acord 
amb aquesta proposta ja que hauria de ser la Generalitat qui hauria de fer els 
procediment adients i no els ajuntaments, que és anar en contra de l'autonomia 
municipal, que no votaran en contra però s'abstindran. El Sr. Alcalde respon que 
Territori ja va fer moviments d'ofici, però que la part municipal ha de defensar el 
model de territori o comarca. La Sra. Gurrera manifesta que no han tingut a 
disposició l'informe jurídic. El Sr. Melchor manifesta que si es van adherir a la moció 
però no s'ha fet res des del territori. La Sra. Gurrera es reitera que no és el camí 
adequat anar en contra d'un altres ajuntament. El Sr. Alcalde manifesta que 
l'autonomia municipal deixa de ser-ho quan sobrepassa els límits d'altres municipis.

 

 

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 2019-0025 04/04/2019 15:35
Expedient 187/2019 -- Múltiples interessats -- 
Bestretes empleats públics 2019 --

DECRET 2019-0024 28/03/2019 18:47
Expedient 317/2018 -- Múltiples interessats -- 
BAIXES D'OFICI EXP.17/2018 --

DECRET 2019-0023 28/03/2019 9:28
Expedient 477/2019 -- Reconeixement grau personal 
--

DECRET 2019-0022 28/03/2019 9:28
Expedient 480/2019 -- Assignació complements 
adicionals --

DECRET 2019-0021 21/03/2019 12:11
Expedient 187/2019 -- Múltiples interessats -- 
Bestretes empleats públics 2019 --

DECRET 2019-0020 19/03/2019 13:02 Expedient PLN/2019/4 -- Múltiples interessats --

DECRET 2019-0019 18/03/2019 8:35

Expedient 590/2018 -- Contractació temporal i puntual 
de personal suport brigada d'obres - servei de neteja 
viària.

DECRET 2019-0018 14/03/2019 10:38
Expedient 390/2019 -- Pla pressupostari a mig termini 
2020 - 2022 (2019) --

DECRET 2019-0017 07/03/2019 13:47
Expedient 187/2019 -- Múltiples interessats -- 
Bestretes empleats públics 2019 --

DECRET 2019-0016 07/03/2019 13:46
Expedient 187/2019 -- Múltiples interessats -- 
Bestretes empleats públics 2019 --
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DECRET 2019-0015 26/02/2019 11:23
Expedient 299/2019 -- Informació tasques gestió 
cementiri i gestio accions de formació FOAP --

DECRET 2019-0014 20/02/2019 14:28 Expedient PLN/2019/3 -- Múltiples interessats --

DECRET 2019-0013 19/02/2019 12:56
Expedient 187/2019 -- Bestretes empleats públics 
2019 --

DECRET 2019-0012 19/02/2019 10:50
Expedient 187/2019 -- Bestretes empleats públics 
2019 --

DECRET 2019-0011 18/02/2019 14:52 Expedient PLN/2019/3 -- Múltiples interessats --

DECRET 2019-0010 18/02/2019 12:48
Expedient 83/2019 -- Operació de tresoreria 225.000 
euros --

DECRET 2019-0009 18/02/2019 12:48
Expedient 244/2019 -- Operació de Tresoreria 
175.000€ --

DECRET 2019-0008 13/02/2019 14:11 Expedient CIG/2019/1 -- Múltiples interessats --

DECRET 2019-0007 13/02/2019 11:49
Expedient 190/2019 -- Expedient 1/2019 de 
modificació de crèdit --

 
La Sra. Agne pregunta en relació al Decret de les tasques encomanades a la persona encarregada del 
registre civil.  El Sr. Alcalde respon que són les tasques que realitza i que realitzava la persona que 
estava al front del registre civil, a banda de les funcions de tresoreria.

 

Informacions presidència

Per part de la presidència s'informa:
 
- Que en breu es duran a terme les eleccions municipals i que aquesta sessió 
plenària és la darrera ordinària de la legislatura.
 
- Que en relació al projecte de la residència conjunt amb el municipi de BONSON 
aniran informant tal com es vagi desenvolupant el mareix.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

No es tractà per no haver-hi.

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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