
  ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2021/3 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de 
convocatòria

Ordinària

Data 22 / de juliol / 2021

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Joan Piñol Mora

Secretari Eduard Robert Odena

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39880357J Andreu Cano Fortuño SÍ

78576834W Cinta Agné Sabaté SÍ

33877656J Dolors Gurrera Romo SÍ

33907853B Eduard Robert Odena SÍ

39867547Z Joan Piñol Mora SÍ

39899811D Jordi Fornos Peleja SÍ

39834722X Julio Roca Font SÍ

47768736J Maria Rodríguez Grau SÍ

39876093G Montserrat Latorre Pasanau SÍ

39900465L Montserrat Pineda Giménez SÍ

41021258E Raúl Olivan Gallardo SÍ

39706436H Ruben, Biarnes Renedo SÍ

39810877Q Santiago Campos Piñol NO
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39685502Z Sixte Melchor Giménez SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Santiago Campos Piñol:
«Professionals»
2.- Ruben Biarnes Renedo
«S'incorpora a la sessió en el punt 6è»

 

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Campos i del Sr. Biarnes 
que es troba en camí i realitza la presentació del Sr. Eduard Robert, Secretari-interventor de 
l’ajuntament de Móra d’Ebre, qui va prendre possessió del càrrec el passat dia 20 de juliol. 

Així mateix agreix la deferència dels membres per possibilitar  posposar la sessió per 
qüestions administratives.

 

Tanmateix, demana la ratificació de la urgència per la inclusió d’un nou punt que no consta a 
l’ordre del dia, que és el de l’aprovació de les dates de les festes locals per a l’any 2022 que 

s’han de comunicar abans del dia 30, s’aprova per unanimitat la seva inclusió.

 

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

Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
 
El secretari interventor interí procedeix a donar lectura de l’acta núm. 2 corresponent 
a la sessió celebrada el passat dia 13 de maig 2021, la qual es APROVADA PER 
UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 
 
 
La Sra. Latorre pregunta si tal com es va comentar que les còpies de les actes es 
farien arribar sense annexes, a la web també serà així? Per part de secretaria es 
respon  que  els  enviaments  per  email  i  les  publicacions  seran  completes,  que la 
mesura indicada sols era a l’hora de fer la impressió amb paper.
 

 

Expedient 656/2021. Demarcacions Territorials, TM Tivissa - Móra d'Ebre

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En sessió Plenària de data 13 de maig de 2021, es va acordar iniciar l’expedient de 
delimitació dels termes municipals de Tivissa i Móra d’Ebre atenent a la 
incompatibilitat de la realitat geogràfica existent, que ve donada pel canvi del curs del 
Riu Ebre en els darrers cent anys, així mateix es van nomenar als membres de la 
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comissió municipal de delimitació.
 
La Direcció General d’Administració Local va comunicar en data 8 de juny de 2021, 
registre d’entrada número 2222/21, l’acte d’inici de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Tivissa i de Móra d’Ebre, el dia 29 de juny de 2021, a 
les 9:30 hores, a la seu de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.
 
Havent-se convocat a tots els membres de la comissió de delimitació i als propietaris 
de les finques afectades.
 
Vist el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 
209/2015, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals.
 
Atès  el que disposen els articles 22.1 b) de la  llei 7/1985,  reguladora  de  les bases  
de  regim  local  i l'article  52.3 b) del Decret 2/2003 de 28 d'abril  pel que  s'aprova  
el  text refós de la Llei  Municipal  de Catalunya, respecte a la competència del ple 
pel que fa a la delimitació del terme municipal.
 
En data 29 de juny de 2021, a la seu de l’ajuntament de Móra d’Ebre, es reuneixen 
les persones convocades, per tal de realitzar les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Tivissa i Móra d’Ebre, i on d’aquestes operacions s’aixeca la 
corresponent acta.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS:
 
PRIMER: Aprovar l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de 
Tivissa i Móra d’Ebre, que es varen realitzar en data 29 de juny de 2021.
 
SEGON: Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Tivissa i al Departament de la 
Presidència.

 

Expedient 951/2021. Procediment Genèric. TM Móra d'Ebre - Benissanet

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En sessió Plenària de data 27 de febrer de 2017, es va aprovar l’acta de les 
operacions de delimitació dels termes municipals de Benissanet i Móra d’Ebre, que 
es varen realitzar en data 25 de gener de 2017.
 
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública va comunicar en data 5 
de juliol de 2021, registre d’entrada número 2586/21, que s’havia detectat una errada 
en l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de Benissanet i 
Móra d’Ebre, consistent en la descripció de les coordenades de les fites 4, 5 i 11. Així 
mateix  va trametre una proposta d’esmena, en la que es rectificava la descripció 
d’aquestes fites i es feien constar les coordenades correctes.
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Vist el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 
209/2015, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals.
 
Atès  el que disposen els articles 22.1 b) de la  llei 7/1985,  reguladora  de  les bases  
de  regim  local  i l'article  52.3 b) del Decret 2/2003 de 28 d'abril  pel que  s'aprova  
el  text refós de la Llei  Municipal  de Catalunya, respecte a la competència del ple 
pel que fa a la delimitació del terme municipal.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS:
 
PRIMER: Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació dels termes 
municipals de Benissanet i Móra d’Ebre, que es varen realitzar en data 25 de gener 
de 2017, consistent en la rectificació de la descripció de les coordenades de les fites 
4, 5 i 11.
 
SEGON: Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Benissanet i al Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública.

 

Expedient 1272/2019. Demarcacions Territorials, TM Móra d'Ebre - Móra la Nova

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que la Direcció General d’Administració Local va comunicar en data 28 de 
desembre de 2020, registre d’entrada número 4230/20, l’acte d’inici de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Móra la Nova i de Móra 
d’Ebre, el dia 16 de febrer de 2021, a les 11:00 hores, a la seu de l’Ajuntament de 
Móra la Nova.
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2021 va proposar la 
composició dels membres que formarien la Comissió Municipal de Delimitació dels 
termes municipals de Móra la Nova i Móra d’Ebre, la qual va ser ratificada en la 
sessió Plenària del 25 de febrer de 2021.
 
Vist el que preveu el Decret 244/2007, de 6 de novembre, modificat pel Decret 
209/2015, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en 
el Capítol V, del Títol I, Delimitació dels termes municipals.
 
Atès  el que disposen els articles 22.1 b) de la  llei 7/1985,  reguladora  de  les bases  
de  regim  local  i l'article  52.3 b) del Decret 2/2003 de 28 d'abril  pel que  s'aprova  
el  text refós de la Llei  Municipal  de Catalunya, respecte a la competència del ple 
pel que fa a la delimitació del terme municipal.
 
Atès l’escrit de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, registre d’entrada 
número 1401/21, mitjançant el qual assenyalen el dia 20 de maig de 2021, a les 
10:00 hores, a la seu de l'ajuntament de Móra la Nova, per a continuar amb les 
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operacions de delimitació.
 
Havent-se convocat a tots els membres de la comissió de delimitació, als propietaris i 
a les propietàries de les finques afectades.
 
En data 20 de maig de 2021, a la seu de l’ajuntament de Móra la Nova, es reuneixen 
les persones convocades, per tal de realitzar les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Móra la Nova i Móra d’Ebre, i on d’aquestes operacions 
s’aixeca la corresponent acta.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS:
 
PRIMER: Aprovar l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de 
Móra la Nova i Móra d’Ebre, que es varen realitzar en data 20 de maig de 2021.
 
SEGON: Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Móra la Nova i al Departament 
de la Presidència.

 

Expedient 832/2021. Subvencions Directes o Nominatives, bases llibres 
escolars

Favorable Tipus de votació: 7 a favor JJxM i Sr. Cano, 2 abstencions FP i 
ERC, 1 en contra PSC, 1 Absent

Com sigui que l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya estableix a l’article 21, apartat 1, 
que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en 
condicions d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les 
etapes obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i a l’apartat 6 que 
“totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que 
estableixin les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a 
accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superior, en funció de llurs 
recursos econòmics, aptituds i preferències”.
 
Amb aquesta finalitat de gratuïtat, l’ajuntament de Móra d’Ebre vol contribuir amb una 
ajuda per a l’adquisició de llibres de text, degut a que la compra d’aquests 
constitueixen una despesa obligatòria per a totes les famílies.
 
És d’interès d’aquest Consistori l’aprovació d’aquestes Bases per sufragar les 
despeses originades per l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat escolaritzat en 
centres educatius ubicats al municipi de Móra d’Ebre i empadronats en aquest 
municipi. L’objectiu d’aquestes és donar a l’alumne la possibilitat de finançar una part 
dels seus estudis atorgant aquests ajuts a tots els que tenen capacitat i no han de 
perdre l’oportunitat de formar-se en les millors condicions possibles.
 
És un recolzament econòmic que es concedeix als estudiants amb l’objectiu que 
puguin portar a terme els seus estudis en un any acadèmic. Aquest recolzament es 
pot concretar en descomptes o exempcions de pagament, o l’assignació de diners 
(ajudes econòmiques) per cobrir aquestes despeses d’estudis.
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Vist l’informe de secretaria i intervenció, que consta a l’expedient, així com d’altra 
documentació.
 
D’acord amb el que disposen els 239 i ss.  del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i arts. 
118 del a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
PRIMER: Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per l’adquisició  de 
llibres de text escolars a tots els i les alumnes empadronats/des a Móra d’Ebre i 
matriculats/des en centres públics o concertats d’educació infantil, primària i ESO.
 
SEGON: Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria per 
l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars Curs 2021-2022, una vegada 
aprovades definitivament les Bases. 
 
TERCER: Procedir a la seva exposició pública  durant el termini de 20 dies hàbils 
des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament (www.moradebre.cat ).
 
QUART: Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat 
reclamacions, s’entendran definitivament aprovades.
 
CINQUÈ: Notificar-ho als interessats.
La Sra. Latorre manifesta el desacord del seu grup ja que segueixen en la línia de 
sempre en la qual la igualtat no és mateixa segons el sou que perceben. El Sr. 
Melchor manifesta que la línia d’igualtat que es proposa és que tots els morencs i 
morenques que cursen estudis a Móra d’Ebre independentment de la seva renda 
puguin beneficiar-se de l’ajut.

 

En aquests moment s'incorpora a la sessió el regidor Sr. Biarnes

 

Expedient 725/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)

Favorable Tipus de votació: 8 a favor JJxM i Sr. Cano, 4 abstencions FP, 
ERC i PSC, 1 Absent

ANTECEDENTS
 
Que el present acord s’elevà a la Junta de Govern Local amb caràcter extraordinari 
ja que la notificació que motiva aquest acord del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya la va rebre en el seu dia l’advocat encarregat de la defensa del recurs 
d’apel·lació 314/20, Sr. Pere-Joan Torrent, que va morir el passat dia 23/04/2021 i 
que no ens ha estat comunicat fins al dia d’avui. Per tant, l’Alcaldia ha proposat que 
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la seva elevació en aquesta sessió per urgència, per tal de donar compliment al 
requeriment del TSJ de Catalunya. 
 
Vist el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 236/2017, que ha 
tramitat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en relació a 
l’expedient de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’acord de la Junta de Govern 
local que va adjudicar la concessió al Club de Tennis Móra d’Ebre, de la finca 
propietat municipal, situada al carrer Pau Casals, núm. 8 i que avui en dia es troba 
en apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala de lo contenciós 
administratiu.
 
Vist el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 346/2017-B, que ha 
tramitat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en relació a 
l’expedient de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret dels acords que van autoritzar les 
obres fetes pel Club de Tennis Móra d’Ebre, de la finca propietat municipal, situada 
al carrer Pau Casals, núm. 8, i que avui en dia es troba en apel·lació al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, sala de lo contenciós administratiu.
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juny de 2017, va acordar, entre 
d’altres, comparèixer en el procediment ordinari núm. 236/2017, procediment 
ordinari, que tramita el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, 
nomenar a l’advocat i procurador per a la defensa i representació dels interessos de 
l’Ajuntament, i habilitar a l’alcalde per a la signatura de la documentació escaient en 
aquest procediment.
 
A la vista de les negociacions es van dur a terme amb el Sr. Antonio Catalán i la Sra. 
Sara Gómez per la solució extrajudicial dels contenciosos administratius contra 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre que es troben en tràmit, i prèvia sol·licitud al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, sala de lo contenciós administratiu, per part del 
lletrat de l’Administració Justícia d’aquest Tribunal en data 25 de febrer de 2021 i en 
data 19 de març de 2021 es van dictar decrets en què s’acorda suspendre la 
tramitació del procediment del recurs d’ apel·lació 1098/20 en relació al proc. 
236/2017 i del procediment del recurs d’apel·lació 1067/20 en relació al proc. 
346/2017-B,  durant un termini de seixanta dies, que es reprendrien si dins d’aquest 
període ho sol·licités alguna de les parts. 
 
Fruit d’aquestes negociacions es va presentar al Registre General d’Entrades de 
l’Ajuntament, NRE 2021-E-RC-1421, un conveni extrajudicial entre l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre, el Club de Tennis Móra d’Ebre i els Srs. Antonio Catalán Mansilla i Sara 
Gómez Babiano, signat en data 30 de març de 2021, on, per una banda, s’exposen 
una sèrie d’antecedents en relació a les pistes de pàdel ubicades al carrer Pau 
Casals, núm. 8, pel que fa a la situació jurídica dels diferents expedients 
administratius tramitats i dels recursos contenciosos administratius i civils derivats 
dels mateixos, tant els vigents com els en fase d’execució de sentència. Per l’altra, 
les parts signants del conveni adopten un seguit d’acords en els quals s’assumeixen 
unes obligacions per cadascuna de les parts, d’entre les quals en destaquem les 
següents:
 
- l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Club de Tennis Móra d’Ebre es comprometen a 
l’enderroc, en un termini no superior a dos mesos des de la formalització del 
document amunt citat, de les construccions existents de les pistes de pàdel a la finca 
registral 4.494, de propietat municipal, inscrita al Registre de la propietat de 
Gandesa, al Tom 562, Llibre 60 i Foli 96 (finca cadastral núm. 
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1510304CF0510N0001AO. L’enderroc de les pistes de pàdel comprèn les tres pistes 
de pàdel i tots els elements adjacents i les pantalles acústiques instal·lades.
 
- l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Club de Tennis Móra d’Ebre es comprometen a 
què, després de l’enderroc de les construccions, es procedirà a la construcció d’una 
pista de tennis en la finca registral 4.494, amb una sèrie de requisits pel que respecta 
als límits entre la finca municipal i la finca de titularitat privada (finca registral 4.290) i 
en relació a les instal·lacions permeses en l’espai de cinc metres entre les finques.
 
- La instal·lació esportiva (pista de tennis) serà l’única que es construirà a la finca 
registral 4.494 en els propers 15 anys, i quedarà totalment prohibit el seu ús i 
qualsevol activitat a la franja horària compresa entre les 22:00 fins les 8:00 hores.
 
- Així mateix, quedarà prohibida la construcció de qualsevol tanca, tingui la condició 
de mitjanera o no, que tingui una altura superior a dos metres, i de qualsevol element 
que es situï a una distància menor a cinc metres del límit de les finques registrals 
4.494  i 4.290 que pugui impedir o dificultar les llums i vistes de les finques, encara 
que tingui com a finalitat reduir les immissions de qualsevol tipus que puguin generar 
els equipaments esportius. 
 
- A més a més, els elements lumínics que s’instal·lin en els equipaments esportius no 
podran superar el nivell màxim d’il·luminació intrusa de 10 LUX en el límit i perímetre 
de la finca registral 4.290.
 
Així doncs, segons consta a l’acord sisè, les parts intervinents en l’acord amunt 
indicat s’han compromès a presentar-lo per a la seva homologació davant els 
diferents procediments judicials relacionats als expositius del conveni, quedant 
condicionats els seus efectes a la seva aprovació pels diferents òrgans judicials.  
 
Altrament, en l’acord setè es regulen els efectes de l’incompliment del mencionat 
acord per qualsevol de les parts, o la falta d’homologació judicial, tenint com a 
conseqüència la continuació dels procediments judicials relacionats en els expositius, 
facultant a la part que es consideri perjudicada a instar el seu compliment i execució 
judicial.
 
En data 14 d’abril de 2021 es dicta Providència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, sala de los contenciós administratiu (NRE 2021-E-RC-1853) en el recurs 
d’apel·lació 314/20, en què en relació a l’homologació de l’acord de 30 de març de 
2021 abans indicat es requereix a la Corporació local a través de la seva 
representació per a que aporti l’acord de l’òrgan competent per a subscriure la 
transacció unit a l’informe preceptiu del secretari de la Corporació de conformitat amb 
la LRBRL i normes d’aplicació.
 
L’informe que s’emet per aquest conveni i tal com requereix el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya està signat pel secretari accidental (segons Resolució de la 
DGAL de 13/05/2021) en substitució de la titular que ha causat baixa per malaltia. 
Que el sotasignat de l’informe i fedatari públic de la sessió ha emès l’informe seguint 
les instruccions de l’advocat Sr. Josep Rovira, contractat per a donar suport jurídic en 
aquest expedient, de manera que l’informe no entra sobre el fons de l’assumpte i 
només s’informa del procediment i competència en l’aprovació del citat conveni.
 
FONAMENTS JURÍDICS
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Atès que la legislació aplicable és la següent: 
 
- Article 22.2, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.
- Article 47-53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 
Vist  l’informe del Secretari-interventor acctal. sobre la tramitació de l’expedient i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació, el qual consta a l’expedient.
 
L’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern Local, en virtut de 
l’acord del plenari de data 27 de juny de 2019, de delegació de competències en 
aquest òrgan, de conformitat amb l’art. 22.2, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, ja que fa referència a “l’exercici d’accions 
judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència 
plenària.” Així doncs, el recurs d’apel·lació 314/20 amunt indicat fa referència al 
procediment  ordinari 236/2017, recurs contenciós administratiu contra els 
expedients de revisió d’ofici de la concessió demanial de les pistes de pàdel, de 
competència plenària, per la qual cosa, la competència per a l’aprovació d’aquest 
acord/conveni extrajudicial signat a tres bandes serà del ple, avui delegat a la Junta 
de Govern Local, tal i com s’ha justificat.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
Primer. Ratificar l’aprovació de l’Acord de 30 de març de 2021 signat entre 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Club de Tennis Móra d’Ebre i els Srs. Antonio 
Catalán Mansilla i Sara Gómez Babiano, relatiu a la resolució extrajudicial del 
conflicte sorgit en relació a les pistes de pàdel de Móra d’Ebre, realitzat per la Junta 
de Govern de dfata 13 de maig de 2021.
 
Segon. Notificar la present resolució al Sr. Antonio Catalán Mansilla, a la Sra. Sara 
Gómez Babiano i al Club de Tennis Móra d’Ebre, interessats en aquest expedient.
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’executivitat del present acord i, especialment, per a la formalització de l’Acord 
indicat al punt primer d’aquest acord.
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
sala de lo contenciós-administratiu.
 
La Sra. Latorre posa de manifest que li sembla correcte que s’hagi arribat a un acord 
i solució al conflicte, però el cost econòmic que ha suposat serà suportat per tots els 
veïns i que temen que es torni a iniciar un altre tal com han anat llegint a les actes de 
la junta de govern. El Sr. Alcalde respon que tothom te dret a defensar la seva 
postura, tant els veïns que es puguin sentir afectats, com l’equip de govern, i que en 
el seu moment ja es veurà com s’acaba resolen, val a dir, en relació als costos que 
sempre seran suportats pels veïns ja sigui d’un amanera o altra.
 
El Sr. Melchor pregunta a la Sra. Latorre sobre quina alternativa proposa? La Sra. 
Latorre respon  que no ho posa de manifest per buscar alternativa sinó pel cost 
elevat que suposen els plets. S’entaula un debat en relació a les alternatives, i el Sr. 
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Melchor finalizt comentat que  l’alternativa de l’equip de govern és el funcionament 
de les pistes.
 

 

Expedient 658/2021. Cessions de Béns, Autorització utilització mòdul i terreny

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient núm.: 658/2021
Dictamen de la Comissió Informativa
Procediment: Cessions de Béns
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]
 
 
Vist que en data 7 de maig de 2021, 2021-E-RC-1763 es va rebre la sol·licitud de 
cessió d’ús per part del Departament d’Interior,  Regió d’Emergències de les Terres 
de l’Ebre Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments amb la 
finalitat de formalitzar l’ús d’una parcel·la de 775 m2 i un mòdul d’habitatge de 80 m2 
per a que sigui destinat al servei públic de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
per l’ampliació Parc Bombers. Juntament amb la sol·licitud es va presentar proposta 
de conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre per a la cessió d’ús d’aquest terreny i del mòdul per a l’ampliació del Parc de 
Bombers.
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de maig de 2021 va acordar el 
següent:
 
“PRIMER. Incoar expedient  sobre la possible cessió d’us en precari del bé 
patrimonial que consta als antecedents. 
 
SEGON. Que, per Secretaria, s'emeti informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, així com certificat de Secretaria sobre la inscripció del bé 
immoble en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament.
 
TERCER. Que s'emeti informe de valoració dels Serveis Tècnics en relació amb el 
bé immoble que es pretén cedir.
 
QUART. Després de la incorporació dels anteriors documents i informes, que es 
remeti l'expedient a Secretaria per a l'emissió de l'informe-proposta.
 
CINQUÈ Amb els informes anteriors, traslladi's a la Comissió informativa per al seu 
estudi i proposta d'aprovació, que s'elevarà al Ple en la pròxima sessió que se 
celebri.”
 
Els Serveis tècnics municipals han emès informe en data 21 de maig de 2021 sobre 
el bé objecte d’aquesta cessió d’ús.
 
Per part del Secretari s’ha expedit certificació de l’Inventari general de béns de 
l’ajuntament on consta el bé objecte de cessió:
 
2100 terrenys patrimonials
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311.12 Parcel·la polígon 19-20 parcel·la núm. 09 d’una superfície de 1.624 m2.
Càrregues o gravàmens: No
Destinació del bé: Terrenys patrimonials – equipaments
D’aquest bé immoble patrimonial es cedirà una subparcel·la de 775 m2 ubicada al 
carrer Ramon Nogués i Biset, a l’àmbit del Polígon d’actuació 19-20, que constitueix 
el Sistema d’Equipaments.
Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
En data 31 de maig de 2021 s’ha publicat anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona en què es sotmet aquest expedient a informació pública per un termini de 
15 dies hàbils, durant el qual es podran formular totes les al·legacions que s’estimin 
pertinents.
La competència per a l’aprovació de la cessió o autorització d’ús en precari d’un bé 
patrimonial municipal correspon al Plenari de la Corporació, que adoptarà l’acord per 
majoria absoluta, a tenor de l’art. 73 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en relació amb l’article 214 del Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En la data que es proposa el dictamen a la Comissió Informativa General no s’ha 
esgotat el termini d’informació pública, finalitzant-se el proper dia 21 de juny de 2021. 
No obstant això, si durant aquest període es presenten al·legacions, s’elevaran al 
Plenari de la Corporació, si s’escau, per a la seva estimació o desestimació.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDSS
 
PRIMER. Autoritzar l’ús dels béns patrimonials que tot seguit es detallen a favor del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, durant un termini de 4 anys, 
prorrogable expressament per les parts per 4 anys més, per tal que siguin destinats 
al servei públic de prevenció, extinció d’incendis i salvaments sota les directrius i dins 
de l’àmbit organitzatiu i funcional del Departament d’Interior.
 
- Finca urbana o subparcel·la situada al terme de Móra d’Ebre ubicada al carrer 
Ramon Nogués i Biset, a l’àmbit del Polígon d’actuació 19-20, que constitueix el 
Sistema d’Equipaments, d’una superfície de 775 m2 dins la referència cadastral 
1013902CF0511S0001EA. 
- Mòdul d’habitatge de 80 m2 que es troba ubicat dins la finca abans descrita.
 
SEGON. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per a 
l'autorització gratuïta d’ús d’un terreny i un mòdul per a l’ampliació del Parc de 
Bombers d’aquest municipi.
 
TERCER. L'Entitat Local podrà revocar la cessió en qualsevol moment, previ 
requeriment al precarista amb un mes d'antelació. Així mateix. La cessió s'extingirà 
automàticament si el bé no es destina a la finalitat determinada en el present acord, i 
l’ús retornarà de ple dret a l’Ajuntament.
 
QUART. Notificar el present acord, i emplaçar-li per a la formalització de l'autorització 
d'ús en conveni administratiu. Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 
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26 de novembre, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
 
CINQUÈ. Facultar a l'Alcalde perquè subscrigui totes les actuacions que es derivin 
de l'expedient.

 

Expedient 847/2021. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o 
Derogació), reglament servei de vigilants

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 JJxM, FP i Sr. Cano, En contra: 0, Abstencions: 3 ERC 
i PSC, Absents: 1

Expedient núm.: 847/2021
Dictamen de la Comissió Informativa
Procediment: Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació)
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]
   
A la vista dels següents antecedents:
 
Document Observacions
Informe de Secretaria  
Certificat de Secretaria de les Opinions Presentades  
Projecte d'Ordenança  
Informe-proposta de Secretaria  
 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels 
articles 22.2.d), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es 
proposa al mateix l'adopció del següent,
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal/Reglament del Servei de 
Vigilants Municipals de Móra d’Ebre, que s’adjunta com a annex.
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o 
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests 
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel 
Ple.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [http://moradebre.eadministracio.cat].
 
TERCER. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l'Acord 
d'aprovació definitiva tàcita de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es 
publicarà per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en 
el Butlletí Oficial de la Província.
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [http://moradebre.eadministracio.cat].
 
A més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la 
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies, la certificació que acrediti 
l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada.
 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte.
 
El S. Fornos comenta que el redactat el troba adequat i perfecte però ha trobat a 
faltar que no es matisa el tema dels materials de seguretat com poden ser l’armilla i 
els guants antitall. El Sr. Alcalde respon que li sembla adequat que presenti una 
proposta de redactat i que es valorarà la seva inclusió.
 
La Sra. Latorre comenta que ja ho va posar de manifest a la comissió que no es 
parla de les actuacions amb els animals de companyia, i tampoc, sobre les 
actuacions en qüestions sanitàries com és el no portar la mascareta obligatòria. 
S’entaula un debat en aquest aspecte. El Sr. Alcalde el dona per finalitzat i manifesta 
que queden recollides les manifestacions de la Sra. Latorre però que no s’inclouran.
 

 

Expedient 1033/2021. Sol·licitud de Bonificació o Exempció d'un Tribut

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 13 de maig de 2021 va tenir entrada al Registre general d’aquest 
Ajuntament,  amb el núm. 1865, la sol·licitud del Departament d’Educació de llicència 
municipal d’obres per l’ampliació de dues aules de batxillerat, a l’IES Julio Antonio.
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 25 de maig de 2021 va atorgar llicència 
urbanística núm. 710/2021-90, ascendint la liquidació de la quota de l’ICIO  a l’import 
de 4.864,32 €.
 
En data 7 de maig de 2021 va tenir entrada al Registre general d’aquest Ajuntament, 
la sol·licitud del Departament d’Educació sol·licita la bonificació de l’ICIO d’aquesta 
obra, atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a l’article 103 que es refereix a 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es preveu la bonificació d’aquest 
impost municipal, sempre i quan estigui regulada per ordenança fiscal. 
 
Atès que l’ordenança fiscal municipal número 3 referent a l’ICIO preveu que es 
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podran bonificar fins un 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La competència per atorgar aquestes bonificacions, 
correspondrà al plenari de la Corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 
Atesa la memòria de l’alcaldia i de la regidoria d’Educació  declarant que les obres 
realitzades a l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre són d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
PRIMER: Declarar les obres realitzades pel Departament d’Educació a l’Institut 
d’Ensenyament Julio Antonio de Móra d’Ebre, com a d’interès municipal per 
circumstàncies socials, pels raonaments de la memòria de l’alcaldia i de la regidoria 
d’Educació, segons consta a l’expedient.
 
SEGON: Atorgar una bonificació del 95 % de l'import de la quota de l'ICIO  de la 
llicència d'obres núm. 710/2021-90, per import de 4.6.21,10 €, promoguda pel 
Departament d’Educació 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció, als serveis tècnics, i 
comunicar-lo al Departament d’Educació.

 

Expedient 840/2021. Modificació de Crèdits, Exp. 4/2021

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 JJxM, FP i Sr. Cano, En contra: 0, Abstencions: 4 ERC 
i PSC, Absents: 1

Expedient 4/2021 de modificació de crèdits de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit
 
1.1. Per Provisió d’alcaldia que consta a l’expedient s’ha incoat l’expedient 04/2021 
de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per 
donar cobertura a les despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici i la 
seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent. 
 
Veure Annex 1
 
1.2. L’alcalde ha resolt encarregar a la intervenció l’emissió dels informes 
corresponents.
 
1.3. Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
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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. L’article 177.2 del 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.
 
3. L’article 177.4 del 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.
 
4. L’article 177.5 del 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. 
 
5. L’article 177.6 del 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.
 
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) 
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals 
s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
 
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) 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.
 
9. 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.
 
10. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit 
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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.
 
11. 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.
 
12. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels 
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa 
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a 
l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix 
en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 
2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
 
13. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació 
del ACM de 6 d’octubre de 2020.
 
14. 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.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021 mitjançant la 
modalitat de  suplement de crèdit i crèdit extraordinari per al pressupost del present 
exercici d’acord amb el següent detall:
 
Veure Annex 1
 
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.

 

Expedient 969/2021. Modificació de Crèdits, Exp. 5/2021

Favorable Tipus de votació: Ordinària

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



A favor: 8 JJxM, Fp i Sr. cano, En contra: 0, Abstencions: 4 ERC i 
PSC, Absents: 1

Expedient 5/2021 de modificació de crèdits de suplement de crèdit
 
1.1. Per Provisió d’alcaldia que consta a l’expedient s’ha incoat l’expedient 05/2021 
de modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit per donar cobertura a 
les despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici i la seva consignació 
pressupostària existent és insuficient. 
 
Veure Annex 1
 
1.2. L’alcalde ha resolt encarregar a la intervenció l’emissió dels informes 
corresponents.
 
1.3. Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS
 
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 o suplement de crèdit.
 
2. L’article 177.2 del 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.
 
3. L’article 177.4 del 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.
 
4. L’article 177.5 del 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. 
 
5. L’article 177.6 del 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-
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se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
 
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) 
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 
 
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals 
s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
 
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) 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.
 
9. 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.
 
10. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que 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.
 
11. 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.
 
12. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels 
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa 
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a 
l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix 
en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 
2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
 
13. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació 
del ACM de 6 d’octubre de 2020.
 
14. 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.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2021 mitjançant la 
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modalitat de  suplement de crèdit per al pressupost del present exercici d’acord amb 
el següent detall:
 
Veure Annex 1
 
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.
 
El Sr. Fornos pregunta per  l’augment de publicitat en festes si s’han anul·lat 
activitats? El Sr. Alcalde respon que en cap moment s’han anul·lat sinó que s’han 
ajornat.

 

Expedient 769/2021. Planificació Pressupostària

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient: Seguiment del pla de sanejament 2019-2022 amb la 
liquidació de l’exercici 2020.
 
Competència: Ple
 
1. FETS
 
1.1. L’Ajuntament va liquidar l’exercici 2018 amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu.
 
1.2. En data 18 de desembre de 2019 en compliment del que disposa la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament 
amb horitzó temporal 2022 com a resultat del Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals negatius de la liquidació de l’exercici 2018.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
2.1. La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 28  de febrer de 2020, 
regula, en el punt 8, el procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors 
de solvència, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, 
ajustat per obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, i/o 
estalvi net negatiu.
 
2.2. El punt 14.2 de la mateixa nota informativa, estableix les obligacions de tramesa 
periòdica d’informació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, que en cas dels plans de sanejament aprovats previstos a l’article 53 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 9 de l’Ordre 
ECF/138/2007 per regularitzar situacions temporals d’insolvència, i a efectes del 
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seguiment del pla, cal trametre al Departament de la vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al 
tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de 
l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
 
2.3. Segons el segon paràgraf de l’article 9.4  de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, “en el cas que es 
produeixi una evolució negativa per manca d’execució del pla o augmentin les 
previsions d’endeutament”, cal aprovar un nou pla de sanejament financer, amb el 
mateix horitzó temporal que el pla inicial. 
 
PART DISPOSITIVA
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de seguiment del pla de 
sanejament 2019-2022 amb la liquidació de l’exercici 2020:
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ
 
Diego Navarro Pascual, funcionari en actiu de la Corporació Local de Móra d’Ebre, 
pertanyent al grup C, Secretari-Interventor accidental (Resolució DGAL de 13 de 
maig de 2021), INFORMO: 
 
1. IDENTIFICACIÓ
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe sobre el seguiment del pla de sanejament 2019-2022 amb la 
liquidació de l’exercici 2020.
 
2. ANTECEDENTS
 
1. L’Ajuntament i els ens dependents (AAPP) van liquidar el pressupost de l’exercici 
2018 amb els següents indicadors econòmics:
 
Veure annex 1
 
2. Es va sol·licitar als Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 
l’assistència per a l’elaboració del pla de sanejament 2019-2022, amb l’objectiu de 
poder regularitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, com a 
molt tard, en el tancament comptable de l'exercici següent al de l'acord plenari del 
pla.  
 
3. En data 18 de desembre de 2019 en compliment del que disposa la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament 
amb horitzó temporal 2022 com a resultat del Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals negatius de la liquidació de l’exercici 2018.
 
4. Projeccions aprovades i mesures proposades al pla:
 
Sobre despeses no financeres
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Exercici 2019:
 
a) Despeses corrents: consolidar les despeses corrents sobre els 5.237.000 € i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions.
 
b) Inversions: Limitar les Inversiones finançades amb fons propis a uns 29.000 €, 
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (subvencions) que sigui 
capaç d’obtenir.
 
Exercici 2020:
 
a) Despeses corrents: consolidar les despeses corrents sobre els 5.024.000€ i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions. Comportarà 
reduir despeses corrents per valor d’uns 264.000€ respecte la previsió de liquidació.
 
b) Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 163.000 €, 
aquest import es podrà incrementar amb fons aliens (subvencions) que sigui capaç 
d’obtenir.
 
Exercici 2021:
 
a) Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 5.047.000 € i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions. Comportarà 
reduir despeses corrent per valor d’uns 265.000€ respecte previsió de liquidació.
 
b) Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 285.000€, 
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (subvencions) que sigui 
capaç d’obtenir.
 
Exercici 2022:
 
a) Despeses corrents: consolidar les despeses corrents sobre els 5.069.000€ i no 
sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions. Comportarà 
reduir despeses corrents per valor d’uns 267.000€ respecte previsió de liquidació.
 
b) Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 325.000€, 
aquest import es podrà incrementar amb els fona aliens (subvencions) que sigui 
capaç d’obtenir. 
 
Sobre recursos no financeres
 
 Exercici 2019:
 
a) l’Ajuntament hauria de concertar un crèdit per import de 262.206 € (import 
equivalent al 5% dels ingressos corrents consolidats) per cobrir el Romanent de 
Tresoreria Negatiu amb el que va liquidar l’exercici 2018.
 
Exercici 2020:
 
a) Incrementar un 8,5% l’IBI urbà, passant d’un tipus 0646% al 0,701%.
b) Incrementar també l’IVTM un 8,5% en totes les categories de vehicles.
c) Augmentar les taxes de subministrament d’aigua potable, clavegueram i servei de 
recollida d’escombraries un 14%.
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Es preveu que totes aquestes mesures sobre els recursos financers tributaris 
comportin un augment dels ingressos, en valor absolut, d’uns 244.000€.
 
Exercici 2021: sense mesures
 
Exercici 2022: sense mesures
 
5. En data 30 d’abril de 2021, per Decret d’Alcaldia núm. 20210020 es va aprovar la 
liquidació de l’exercici 2020 i es va donar compte al Ple de la Corporació en sessió 
de 13 de maig de 2021.
 
6. En data 13 de maig de 2021 es va sol·licitar al Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona l’elaboració de l’informe de seguiment del Pla de Sanejament 
2019-2022 amb la liquidació de l’exercici 2020.
 
7. Vist l’informe del Cap del Servei de la Unitat d’Assistència Econòmica i Financera 
Municipal SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
3. FONAMENTS DE DRET
 
La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 28  de febrer de 2020, 
regula, en el punt 8, el procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors 
de solvència, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, 
ajustat per obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, i/o 
estalvi net negatiu.
 
El punt 14.2 de la mateixa nota informativa, estableix les obligacions de tramesa 
periòdica d’informació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, que en cas dels plans de sanejament aprovats previstos a l’article 53 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 9 de l’Ordre 
ECF/138/2007 per regularitzar situacions temporals d’insolvència, i a efectes del 
seguiment del pla, cal trametre al Departament de la vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al 
tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de 
l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
 
Segons el segon paràgraf de l’article 9.4  de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, “en el cas que es 
produeixi una evolució negativa per manca d’execució del pla o augmentin les 
previsions d’endeutament”, cal aprovar un nou pla de sanejament financer, amb el 
mateix horitzó temporal que el pla inicial. 
 
4. SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT SOBRE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020
 
Segons la liquidació consolidada de l’exercici 2020, aprovada per decret d’alcaldia de 
data 30 d’abril de 2021, els indicadors de solvència han pres els imports que figuren 
a la columna “Liquidació 2020” de la taula següent i es comparen amb els valors 
previstos en el Pla de Sanejament per trobar les diferències:
 
Veure Annex 2
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El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat estava previst en el Pla de 
Sanejament que surtis positiu, la diferència del previst amb el liquidat ha estat de (+) 
45.234 € complint les previsions.
 
L’estalvi net estava previst que sortís positiu i s’ha liquidat en positiu millorant 
satisfactòriament les previsions. 
 
El rati d’endeutament presenta compliment amb un valor de 59%.
 
El Període Mig de Pagament del quart trimestre de 2020 informat a la “Oficina Virtual 
para la coordinación financeria con las entidades locales” és de 24,67 dies,  i per tant 
dins dels 30 dies legals.
 
Comparació amb les previsions del pla de sanejament:
 
Veure Annex 3
 
S’observa a partir de la taula comparativa dels capítols entre les projeccions 
contingudes al pla de sanejament i la liquidació 2020, que:
 
Els ingressos corrents han estat superiors als previstos en 698.979 €, destacant el 
capítol 4, mentre que les despeses corrents han estat superiors a les previstes en (+) 
73.950 € i per tant no s’ha donat compliment a la mesura tipificada en el Pla de no 
superar les despeses corrents els 5.024.000€.
 
Pel que fa a les operacions de capital, els ingressos han estat inferiors als previstos 
en (-) 282.670€ i pel que fa a les despeses de capital el grau d’execució també ha 
estat inferior al previst, amb un resultat positiu de cara a complir previsions.
 
Els saldos dels comptes creditors pendents d’aplicar al pressupost han passat de 
272.337 € a l’inici de l’exercici a 113.644 € a finals d’exercici €.
 
Comentar que els drets reconeguts del capítol 9 corresponen al crèdit previst en el 
Pla dins del 2019 i que la manca de temps material des de l’aprovació del Pla 
(mitjans de desembre) fins a finalitzar l’exercici va fer impossible que es concertés 
dins el 2019 i que s’hagués de fer en el 2020. L’altre de les mesures importants 
portades a terme en el 2020 i que ha motivat un excés sobre les previsions ha estat 
que la totalitat del fons que la Diputació de Tarragona té previst en el PAM 20-23 es 
destinin a cobrir el Romanent de Tresoreria Negatiu de la liquidació 2019.
 
5. CONCLUSIONS
 
PRIMER. A la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 s’obté una evolució positiva 
en l’execució del pla de sanejament financer 2019-2022, ja que es compleixen els 
indicadors de solvència obtenint-se un romanent de tresoreria positiu, un estalvi net 
també de signe positiu, un ràtio del deute viu consolidat per sota del 75% dels 
ingressos corrents, en termes consolidats i un PMP inferior als 30 dies que marca la 
normativa de morositat com a límit legal.  
 
SEGON. Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del Pla de Sanejament.
 
TERCER. Comunicar a l’òrgan de tutela financera, durant el primer semestre de cada 
exercici, el seguiment del pla mitjançant la tramesa del Formulari 12-PR per mitja 
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telemàtic a l’extranet de les administracions catalanes (www.eacat.cat).
 
Aquest informe s’emet sense l’assessorament necessari i amb insuficiència de 
medis, tant personals, inclosos tècnics, com materials, per realitzar les tasques de 
control que estableix la llei, en particular l’article 222 del TRLRHL i el DR 424/2017 
de 28 d’abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les funcions reservades 
d’intervenció i secretaria corresponen exclusivament a funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, qui són els que la llei atorga les funcions 
de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmica-financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació; 
per tant, caldria que la plaça s’ocupi per un dels procediments que preveu la 
legislació vigent, és a dir, per acumulació, de forma interina o per funcionari de 
carrera d’habilitació nacional, i per tant, cal  que la Corporació adopti els acords  
necessaris. Cal dir que en el dia de la data d’aquest informe ja s’ha acordat la 
convocatòria de la plaça de secretaria intervenció per funcionari interí. 
 
Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.”
 
Segon.- Assabentar-se de l’informe de seguiment del pla de sanejament 2019-2022 
amb la liquidació de l’exercici 2020.

 

Expedient 839/2021. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 JJxM, FP i Sr. Cano, En contra: 0, Abstencions: 3 ERC 
i PSC, Absents: 1

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-0028 de 2 de juny de 2020 es va aprovar la 
liquidació de l’exercici 2019. Com a resultat de la liquidació, s’obté un romanent de 
tresoreria per a despeses general negatiu i un romanent de tresoreria per a 
despeses generals ajustat negatiu. 
 
Per tant, per millorar aquesta situació, la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 
2020 va acordar sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció del Pla d’Acció 
Municipal per al quadrienni 2020-2023 per un import total assignat de 630.662,67 
euros per al sanejament del romanent de tresoreria ajustat negatiu resultant de la 
liquidació de l’exercici 2019. 
 
En data 27 d’octubre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va 
resoldre concedir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, dins de la convocatòria del PAM 
2020-2023 una subvenció per l’import assignat, és a dir, 630.662,67 €.
 
Durant l’exercici 2020 es van destinar 628.779,94€ de la subvenció del PAM a 
sanejar el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de l’exercici 2019, 
quedant pendent de destinar a absorbir despeses pendents d’aplicar de l’exercici 
2019, 1.882,73€.
 
Com sigui que existeix consignació pressupostària suficient per aplicar aquestes 
despeses al pressupost de l’exercici 2021, atès que per Decret d’Alcaldia núm. 
20210022 de data 5 de maig de 2021  es va aprovar l’expedient 2/2021 de 
modificació de crèdit i el Ple de la Corporació de data 13 de maig de 2021 va aprovar 
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l’expedient 3/2021 de modificació de crèdit. 
 
Vista la necessitat de reconèixer extrajudicialment els crèdit per a l’aprovació de la 
següent relació de factures:
 
Veure Annex 1
 
Vist l’informe de secretaria intervenció que consta a l’expedient.
 
Considerant la proposta realitzada per l'Alcaldia en aquest sentit, i vista la 
competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS:
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a la relació 
de factures detallada a l’Annex 1, per import total de 3.582,42€. 
 
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2021, els crèdits 
corresponents a la relació de factures detallada a l’Annex 1, per import total de 
3.582,42€, amb càrrec a la partida 12-165-22100 del pressupost. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a 
la seva comptabilització als efectes oportuns.

 

Expedient 900/2021. Procediment Genèric, adhesió conveni CCRE actuacions 
davant violències sexuals

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha redactat un Protocol comarcal 
de seguretat contra les violències sexuals en espais públics d’oci, RE 2068, Exp. 
900/21.
 
Vistos els objectius que es pretenen assolir amb el protocol comarcal:
-Identificar les principals violències sexuals en espais i entorns festius a la Ribera 
d’Ebre.
-Definir accions d’intervenció comunitàries per reduir aquestes violències sexuals 
amb els eixos de prevenció, detecció, actuació/atenció i reparació/recuperació.
-Millorar el treball transversal i coordinat entre els diferents agents i actors que 
interactuen i intervenen als espais festius de la Ribera d’Ebre.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per a l’adhesió al 
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protocol comarcal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.
 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de la documentació adient per fer 
efectiu aquest acord. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal i a la regidoria d’Acció 
Social. 

 

Expedient 2/2019. Procediment Genèric, cooperacions municipi Bonson

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 JJxM i Sr. Cano, En contra: 0, Abstencions: 4 FP, ERC 
i PSC, Absents: 1

En seguiment de l’acord plenari de data 27 de desembre de 2018 pel que fa a la 
col·laboració efectuat amb el municipi de Bonson, municipi francès, i el de Móra 
d’Ebre per a efectuar-ne intercanvis culturals  i estrènyer llaços d’amistat, de 
promoure el mutu coneixement, d’establir relacions culturals i artístiques, amb 
l’objectiu d’augmentar les relacions i intercanvis entre les dues poblacions per tal 
créixer conjuntament dins de les nostres diferències.
 
Tanmateix es fonamental que cadascun dels ajuntaments agermanats comparteixin i 
fomentin projectes propis que puguin ser executats a curt i mig termini.
 
Per aquest equip de govern és molt important el desenvolupament inicial d’un 
projecte relacionat amb un col·lectiu important a la nostra població i que ha estat 
altament afectat aquests darrers temps. Per això, es contempla la creació d’una 
Residència horitzontal per persones grans i el seu centre de serveis associats, (Tipus 
Green House). A més, es contempla la realització i desenvolupament d’un segon 
projecte que és un espai i/o equipament vacacional dedicat al jovent i les famílies.
 
Durant aquest temps, tot i les obligades aturades provocades per les eleccions 
municipals i per la crisi pandèmica, la col·laboració entre els dos ajuntaments ha 
permès establir unes bases sòlides de relació que permeten fonamentar aquest 
projecte de col·laboració.
 
Junts, aquests dos municipis promouran aquest projecte compartit amb les autoritats 
europees per a la cooperació transfronterera.
 
Atès el dictamen favorable emes per la comissió informativa general de data 15 de 
juliol de 2021, es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels seqüents, 
 
ACORDS
 
PRIMER: Facultar a l’Alcalde President de la Corporació a signar un conveni de 
cooperació entre ambdues institucions municipals que permeti:
• Establir connexions amb potencials inversors;
• Participar en reunions per compartir les necessitats i les experiències;
• Establir contacte amb promotors immobiliaris;
• Establir contacte amb els serveis de relacions internacionals de cada Estat així com 
de la Unió Europea;
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SEGON: La durada d’aquest conveni és de dos anys (2) sense possibilitat 
d’ampliació tàcita de termini.
 
La Sra. Latorre pregunta si no s’havia signat ja un conveni amb anterioritat? El Sr. 
Alcalde respon que no.

 

Expedient 918/2021. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració, 
ENRESA 2021

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 JJxM, FP, ERC i Sr. Cano, En contra: 0, Abstencions: 
2 PSC, Absents: 1

Por Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 29 de junio de 2021 se aprobó el 
siguiente acuerdo: 
 
En virtud de lo establecido en 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. 
 
De acuerdo a la aprobación por parte del Pleno de la Corporación de fecha 9 de 
junio de 2016 del 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 las propuestas de actividades solicitadas para su cofinanciación a 
ENRESA se acometerán al año siguiente de la solicitud y pueden ser anuales o 
plurianuales. 
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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 y que este ayuntamiento 
tiene delegada esta competencia a la Junta de Gobierno Local con la conformidad de 
la Comisión Informativa, por acuerdo Plenario de fecha 27 de junio de 2019.
 
Disponiendo de la aprobación Plenaria de fecha 9 de junio de 2016 del 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.
 
 De acuerdo con las facultades que confieren los artículos 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el 52.2.n) y o) 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. 
 
A la vista del dictamen favorable de la comissión informativa general de fecha 15 de 
juliol de 2021, se propone al pleno de la Corporación la adopción de los siguientes, 
 
ACUERDOS,
 
PRIMERO: Aprobar y solicitar para el año 2022 la propuesta del proyecto de 
inversión de la actividad “MEMORIA VALORADA DE RECUPERACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA BATALLA DEL EBRO. ÁMBITO DE LA 
"PONTONA" Y DE LA CUEVA DE LOS "PONTONERS", actividad 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 aprobado en su día por 
el Plenario de la Corporación.
 
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. 
 
TERCERO: Habilitar al Sr. alcalde para la firma de toda la documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo. 
 
CUARTO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta Corporación de este 
acuerdo como órgano delegante.
 
QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Energética y 
Minas.
 
Per todo lo expuesto, la Comissión Informativa emite  el siquiente 
 
ACUERDO:
 
ÚNICO: Ratificar la  aprobación  y solicitud para el año 2022 de la propuesta del 
proyecto de inversión de la actividad “MEMORIA VALORADA DE RECUPERACIÓN 
Y VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA BATALLA DEL EBRO. ÁMBITO DE 
LA "PONTONA" Y DE LA CUEVA DE LOS "PONTONERS", actividad incluida en el 
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PROYECTO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE RECURSOS NATURALES Y DEL 
SECTOR SERVICIOS DE MÓRA D’EBRE, DENTRO DEL PLAN DE 
INCENTIVACIÓN ECONÓMICA-TURÍSTICA DE MUNICIPIO aprobado en su día por 
el Plenario de la Corporación.
 
La Sra. Latorre pregunta sobre l’import del projecte, si es pot consultar, i la ubicació 
de la cova? El Sr. Alcalde respon que als voltants de 39.000,00 €, que es pot 
consultar i la ubicació és al costat mateix del club Nàutic.

 

Expedient 988/2021. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 JJxM, FP, PSC i Sr. Cano, En contra: 0, Abstencions: 
1 ERC, Absents: 1

Expedient núm.: 988/2021
Acord del Ple de la Corporació adscrita a l'Activitat Principal
Procediment: Excedències i altres Situacions Administratives
Interessat: EDUARD ROBERT ODENA
Data d'iniciació: 12/07/2021 17:50 2021-E-RE-300
 
 
 «A la vista dels següents antecedents:
Document Data/Núm/ 2021-E-RE-300
Sol·licitud de l'Interessat 12/07/2021 17:50
Provisió d'Alcaldia  
Informe de Secretaria  
 
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i l'article 
50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,
 
PRIMER. Autoritzar a EDUARD ROBERT ODENA la compatibilitat amb l'exercici de 
l'activitat privada relacionada a les ciències polítiques, innovació pública, social i 
empresarial i la delineació, per entendre que no es troba immers en els supòsits  
d’incompatibilitats de la Llei 21/1987, de 26 de noviembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administración públiques
 
SEGON. Inscriure el present Acord en el corresponent Registre de Personal de la 
Corporació a l'efecte de que es puguin acreditar els havers als afectats per dit lloc de 
treball o activitat.
 
TERCER. Comunicar la present autorització de compatibilitat al Consell Superior de 
la Funció Pública, a fi de que compleixi amb la seva obligació d'informar cada sis 
mesos a les Corts Generals de les autoritzacions de compatibilitat, concedides en 
totes les Administracions Públiques i en els Ens, Organismes i empreses d'elles 
dependents, tal com disposa la disposició addicional tercera de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
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Públiques.
 
QUART. Notificar el present Acordo a l'interessat, autoritzant la compatibilitat 
sol·licitada. Igualment es comunicarà al [Ajuntament/Organisme competent] al qual 
s'adscriu la segona activitat».

 

Expedient 1013/2021. Instància General, festes locals 2022

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist l’escrit presentat pel Departament d’Empresa i Treball en el que sol·licita que 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre proposi dues festes locals per a l’any 2022,  les quals 
no poden escaure’s  ni  en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials, RE 2747, 
Exp. 1013/21.
 
A la vista de la necessitat d’assignar les dates de les festes locals per a l’exercici de 
2022. 
 
Com sigui que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com s’estableix a 
l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
 
A la vista de l’informe favorable de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 
2021,
 
Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent, 
 
ACORD, 
 
PRIMER: Que les dues festes locals per l'any 2022 s’escaiguin els dies que tot seguit 
es detallen:
 
-  el 17 de gener, festivitat de Sant Antoni
-  el 26 d’agost, Festes Majors.
 
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball, a la regidoria 
de Comerç i als organismes i entitats que així ho demanin.

 

Expedient 1040/2021. Instància General, Moció ERC, suport a l'amnistia

Favorable Tipus de votació: Ordinària
10 a favor JJxM, FP, ERC  i Sr. Cano, 2 en contra PSC, 1 Absent

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 
Catalunya. 
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Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la 
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per 
reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de 
nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de 
la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de 
les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar 
un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas 
que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, 
exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja 
que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A 
desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen 
encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de 
novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i 
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió 
del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra 
els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència 
de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de 
decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les 
idees que s'hi troben vinculades. 
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 
etc.  
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació 
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la 
sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la 
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què 
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades. 
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. 
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial 
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això 
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant 
és una qüestió de voluntat política.
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars 
de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. 
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política 
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà 
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, 
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del 
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com 
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del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de 
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o 
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat 
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat 
referèndum. 
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i 
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les 
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític 
i llibertat de reunió i d’associació.  
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
 
Per aquests motius, el grups municipal d`ERC-AM proposen al ple de l’Ajuntament 
de Móra d' Ebre l’adopció dels següents ACORDS:
 
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 
 
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa 
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o 
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats 
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei 
d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al 
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya. 
 
3. Demanar que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les 
seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures 
en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 
 
4.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i 
encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a 
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.
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La Sra. Latorre comenta que no votaran a favor perquè pensen que es donar falses 
expectatives, afegint un sèrie de consideracions en relació als règims no autoritaris i  
autoritaris. La Sra. Agne comenta que li sap molt greu aquesta postura i les 
consideracions manifestades en relació al règim no autoritari.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels 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 Expedient

DECRET 2021-0028 [Recuperació competència 
ordenació pagaments 11/06/2021 13:55 835/2019

DECRET 2021-0027 [PersonalPiscina] 11/06/2021 13:53 837/2021

DECRET 2021-0026 [Decret bestreta empleat 
públic] 08/06/2021 13:13 107/2021

DECRET 2021-0025 [Coordinador servei vigilants 04/06/2021 11:52 817/2021

DECRET 2021-0024 [DelegacióROG matrimoni 
civil 04/06/2021 11:52 816/2021

DECRET 2021-0023 [Decret delimitació termes] 18/05/2021 12:29 1272/2019

 
 
La Sra. Latorre pregunta sobre el complement de Coordinador si no el percebia? El 
Sr. Alcalde respon que no.

 

Informacions de presidència

No n'hagueren

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Precs i preguntes

La Sra. Agne pregunta sobre la previsió de realització de les festes majors? El Sr. 
Alcalde respon que està convocat a una reunió d’alcaldes per veure quines són les 
noves mesures i postures. Que de moment es va ajornar el festival Sauri però que 
s’estan plantejant tornar-lo a engegar amb les dates programades però amb les 
noves mesures. Que les festes majors estant preparades però pendents de tal com 
es desenvolupa la situació sanitària.
 
La Sra. Latorre pregunta de com queda l’equip de Secretari amb la incorporació del 
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Secretari-interventor? El Sr. Alcalde respon que no hi ha canvis que la persona que 
estava a l’àrea de registre civil queda igual, i que l’equip de secretaria-intervenció 
està format per quatre persones tal com estava.
 
 
El Sr. Melchor informa que properament rebran un comunicat que tenen a la seva 
disposició el compte general de 2020 i que ho han 15 dies per consultar-ho. 
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