
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚM. 05/2018, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA 
LA NOVA (RIBERA D´EBRE), CELEBRADA EL VINT-I-SIS DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT. 
 
A Móra la Nova, el dia 26 de juliol de 2018, essent les 19.30 hores, es reuneixen al 
Saló d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors que a continuació es 
detallen com a membres del Ple de la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ORDINÀRIA, i assistits pel senyor Secretari-interventor de l'Ajuntament, Josep 
Maria Piñol Jurado. 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
     
A l’inici: 
 

Regidors/es   Sr. Francesc Moliné i Rovira 
 Sr. Jesús Àlvarez i Vilàs 
 Sra. Míriam Vinaixa i Rey 
 Sra. Laura Griñó Serret 
 Sra. Eva Vallespí Suñé 
 Sr. Ferran Bladé Pujol 
 Sra. Montserrat Pedret Risco 
 Sr. Ivan Vilanova i Arrufat 
 Sra. Mª Pilar Vaqué Solé 
 Sr. Jordi López Leor 
 Sr. Carlos J. Trinchán Viñas 

 
Tot seguit i un cop comprovada pel secretari interventor l’existència del quòrum 
que cal perquè pugui ser iniciada, es declara oberta la sessió pública. I es 
comencen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia aprovat per 
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 78/2018, de data 20 de juliol de 2018: 

 
PRIMER. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior. 
SEGON. Aprovació, si escau, del Pla municipal de polítiques de Dones de Móra la Nova, 
2018-2021. 
TERCER. Aprovació, si escau, de la Modificació de Crèdits núm. 5/2018. 
QUART. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM, per 
requerir l´aplicació d´una sèrie de mesures per a recolzar i reactivar el petit comerç local. 
CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM, per 
crear unes zones d´aparcament i protegir les zones de vianants al casc antic de Móra la 
Nova. 
SISÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM, per a 
construir una cambra higiènica adaptada i modificar la barana que limita les grades amb 
la pista de joc del Pavelló d´Esports Municipal de Móra la Nova. 
SETÈ. Despatx d’Ofici. 
VUITÈ. Donar comptes dels Decrets de l’Alcaldia. 
NOVÈ. Precs i preguntes. 
DESÈ. Precs i preguntes del públic assistent. 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 



 

 

Havent-se lliurat, juntament amb la convocatòria de la sessió que es celebra, la  
corresponent a la sessió celebrada el dia 21/06/2018 (extraordinària), es demana 
si cap membre de la corporació té alguna observació a la mateixa, responent-se 
negativament. 
 
VOTACIÓ I ACORD:  
 
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a definitiu 
l’acord que es recull. 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE DONES DE 
MÓRA LA NOVA, 2018-2021. 
 
La regidora de l’àrea de la dona, presenta el Pla Municipal de Polítiques de 
Dones 2018-2021 Móra la Nova, eina que, a partir de la diagnosi de la situació de 
la dona a Móra la Nova, recull els eixos sobre els quals es centraran les 
actuacions municipals en la matèria. 
 
Vist el seu contingut, ES PROPOSA al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. APROVAR el PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE DONES 2018-2021 DE 
L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.” 
 
SEGON. SOTMETRE aquesta APROVACIÓ del pla, a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un 
termini de TRENTA DIES (30) mitjançant anunci que es publicarà en el  BOPT, al  
tauler d’anuncis de la corporació i en la plataforma e-Tauler, on es podrà 
consultar el document,  amb la finalitat que pugui ser examinada i presentar-se 
les reclamacions i/o suggeriments que s’estimin oportuns.  
 
TERCER.  En el cas de que no es presentin reclamacions, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha contractat a la Sra. Sandra Ordoño, que té estudis 
especialitzats sobre polítiques de dones, en el marc del programa ODISSEU, i que 
s’ha encarregat de dur a terme el Pla que es presenta a aprovació. 
 
La Sra. Eva Vallespí diu que el 2016 encara estava vigent el Pla anterior, que 
s’havia prorrogat, i que el 2017 es va iniciar ja sense pla, per lo que s’havia de 
planificar per un nou Pla, que s’ha planificat pel període 2018-2021. 
Diu també que el Pla té una visió de conjunt ja que la mateixa Sra. Sandra 
Ordoño ha estat l’encarregada de realitzar el Pla a nivell comarcal. 
 
Diu que el Pla s’ha elaborat en base a una diagnosi prèvia, que s’han realitzat 
enquestes al col·lectiu de dones i que s’han planificat una sèrie d’accions o 
activitats. 
 



 

 

El Sr. Carlos Trinchan diu que detecta que en el Pla facilitat no es preveuen 
accions pel 2021, aclarint-se per la regidora Sra. Eva Vallespí que el document 
final si que conté les accions. 
 
Diu també el Sr. Carlos Trinchan que no es fa gaire menció al tema de la violència 
de gènere 
 
El Sr. Alcalde demana que esmenti alguna de les accions que es podrien 
plantejar sobre la violència de gènere. 
 
Diu també el Sr. Carlos Trinchan que es podrien fer accions preventives molt més 
contundents. 
 
La Sra. Eva Vallespí diu que el Pla ja conté accions i afegeix que anteriorment no 
s’havia fet un incís tant gran amb la violència de gènere (s’han fet xerrades, 
reunions amb els Mossos d’Esquadra...). 
 
Diu també que moltes de les dones que pateixen violència de gènere no ho 
gosen dir públicament i diu finalment que els 3 punts bàsics d’accions que es 
poden fer en aquesta matèria són: prevenció, formació/informació i estar en 
coordinació amb el consell comarcal. 
 
El Sr. Ferran pregunta sobre si hi ha hagut assessorament de l’Institut Català de la 
dona i diu que en general troben bé que s’aprovi un pla que respongui de les 
necessitats canviants de la societat, afegint finalment que anteriorment ja es 
duien a terme accions en aquest sentit. 
 
La Sra. Montse Pedret diu que és lleig dir que no s’ha fet mai anteriorment accions 
de protecció a les dones que pateixen violència, dient la Sra. Eva Vallespí que no 
s’havia fet mai tant, dient finalment que amb els números de pressupostos d’anys 
anteriors ara es destinen més recursos de forma clara. 
 
El Sr. Jesús Álvarez diu que lo penós és que s’hagi de fer un Pla, per un tema tant 
sensible com hauria de ser el respecte a la dona, i afegeix que responent al Sr. 
Carlos Trinchan el tema de la violència de gènere és delicat i no s’ha de 
banalitzar: “ni 3 punts són suficients, ni tampoc 35”. 
 
Diu que l’Ajuntament té poques competències i que es sabut que a Móra la Nova 
hi ha episodis de violència de gènere i que lo important és educar, informar i 
formar a les franges d’edat més joves. Finalment diu que lo important d’un Pla és 
que sigui viu, i que si cal es poden incorporar annexos en funció de les necessitats 
que sorgeixin. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que de banalitzar res, que està segur que ajuntament 
actuarà en cas d’alerta, però que malament si es diu que s’han d’afegir annexos 
a un Pla que s’aprova. 
 



 

 

El Sr. Jesús Álvarez diu que és millor 3 eixos de mesures que es puguin seguir que 
no milers de mesures que no es puguin complir. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Pla parla d’altres temes com la discriminació salarial de la 
dona, els problemes de salut de la dona, i que no és un pla únicament de la 
violència de gènere. 
 
La Sra. Eva Vallespí diu que s’està treballant a més a més per aprovar un Pla 
d’igualtat i un protocol d’assetjament de les dones en festes. 
 
El Sr. Ferran Bladé pregunta en quins estudis s’ha basat el Pla, responent la Sra Eva 
Vallespí que a través del cens de la dona i de l’IDESCAT, i a més a més amb un 
estudi socioeconòmic de la URV 
 
VOTACIÓ I ACORD 
 
A FAVOR: 9: 5 DEL GRUP DE ERC+ 4 DEL GRUP DE PDeCAT  
ABSTENCIONS: 2: 2 DEL GRUP DE PSC-PM 
 
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2018. 
 
Incoació d’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses de 
l’exercici 2018, del tipus crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb 
baixes de crèdit i romanent de tresoreria per a despeses generals 
 
Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses que es detallen en la part 
dispositiva. 
 
Aquestes despeses, que no es poden demorar fins a l’exercici següent i que no 
tenen consignació pressupostària, o la que hi ha és insuficient o no ampliable, 
obliguen a tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, amb 
subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar amb els recursos que es 
contemplen a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el test refós 
de Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER: APROVAR l’expedient de modificació de crèdit, del tipus de Crèdit 
Extraordinari i suplement de crèdit, a finançar mitjançant baixa de crèdits 
d’aplicacions pressupostaries del pressupost vigent de 2018 no compromeses, o 
amb romanent de tresoreria d’acord amb la següent PROPOSTA:  
 
A) Crèdit extraordinari o suplement de crèdit finançat amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 
 
Noves despeses 



 

 

 

Aplicació pressupostària 2018 

   

Org. 

Prog. (àrea 
de 
despesa) Econòmica Sp. 

Descripció aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
definitius 
abans 
modificació 

Import alta 
de crèdit 

Crèdit definitiu 
després de la 
modificació 

0 11 91305 2 
BBVA/2011: Amortització 
préstec 153M€ 15.300,00 43.675,36 58.975,36 

2 130 12005 1 
Bàsiques funcionaris 
GrupE: Seguretat 29.915,00 189,00 30.104,00 

2 130 12006 3 
Trienis funcionaris: 
Seguretat 225,00 2,00 227,00 

2 130 12100 1 
C. Destí funcionaris: 
Seguretat 12.150,00 77,00 12.227,00 

2 130 12101 1 
C. Específic funcionaris:: 
Seguretat 11.715,00 2.258,00 13.973,00 

2 130 12103 1 
Altres complements 
funcionaris: Seguretat 3.730,00 22,00 3.752,00 

2 130 13000 1 Seguretat: Laboral fix 73.895,00 457,00 74.352,00 

2 130 16000 2 
Seguretat: Seguretat social 
funcionaris 18.250,00 801,00 19.051,00 

2 130 16000 3 
Seguretat: Seguretat social 
laboral fix 26.415,00 154,00 26.569,00 

2 163 13100 1 
Neteja viària: Laboral 
temporal 14.075,00 85,00 14.160,00 

2 163 16000 4 
Neteja viària: Seguretat 
social laboral temporal 5.360,00 32,00 5.392,00 

2 171 13000 1 Parcs i jardins: Laboral fix 17.480,00 97,00 17.577,00 

2 171 13100 1 
Parcs i jardins: Laboral 
temporal 5.470,00 34,00 5.504,00 

2 171 16000 3 
Parcs i jardins: Seg. Soc., 
Laboral fix 6.635,00 37,00 6.672,00 

2 171 16000 4 
Parcs i jardins: Seguretat 
social lab. temporal 2.085,00 13,00 2.098,00 

0 241 14301 1 
Altre personal: Plans de 
garantia juvenil 6.730,00 42,00 6.772,00 

0 241 16000 5 
Seg.Soc. Programa 
Garantia Juvenil 2.480,00 16,00 2.496,00 

0 341 13100 1 
Promoció i foment de 
l'esport: Laboral temporal 4.740,00 29,00 4.769,00 

0 341 16000 4 

Promoció i foment de 
l'esport: Seg. Soc., Laboral 
temporal 1.590,00 10,00 1.600,00 

0 430 13100 1 AODL: Laboral temporal 28.820,00 176,00 28.996,00 

0 430 16000 4 
AODL: Seguretat social 
laboral temporal 8.940,00 55,00 8.995,00 

5 491 13100 1 
Ràdio Móra la Nova: 
Laboral temporal 4.705,00 28,00 4.733,00 

5 491 16000 4 

Ràdio Móra la Nova: 
Seguretat social laboral 
temporal 1.575,00 10,00 1.585,00 

0 920 12000 1 
Bàsiques funcionaris Grup 
A1: Secretaria-Intervenció 19.200,00 121,00 19.321,00 



 

 

0 920 12003 1 
Bàsiques funcionaris Grup 
C1: Administració 25.935,00 164,00 26.099,00 

0 920 12006 1 
Trienis funcionaris Grup A1: 
Secretaria-Intervenció  1.585,00 10,00 1.595,00 

0 920 12006 2 
Trienis funcionaris Grup C1: 
Administració 7.485,00 48,00 7.533,00 

0 920 12100 1 
C. Destí funcionaris Grup 
A1: Secretaria-Intervenció 8.635,00 55,00 8.690,00 

0 920 12100 2 
C. Destí funcionaris Grup 
C1: Administració 12.610,00 80,00 12.690,00 

0 920 12101 1 

C. Específic funcionaris 
Grup A1: Secretaria-
Intervenció 14.850,00 822,00 15.672,00 

0 920 12101 2 
C. Específic funcionaris 
Grup C1: Administració 14.315,00 2.009,00 16.324,00 

0 920 12103 1 
Altres complements 
funcionaris: Administració 8.580,00 34,00 8.614,00 

0 920 13000 1 Administració: Laboral fix 79.405,00 480,00 79.885,00 

0 920 13100 1 
Administració: Laboral 
temporal 36.605,00 6.891,00 43.496,00 

0 920 16000 2 
Administració: Seguretat 
social funcionaris 28.430,00 819,00 29.249,00 

0 920 16000 3 
Administració: Seguretat 
social laboral fix 29.775,00 2.173,00 31.948,00 

0 920 16000 4 
Administració: Seguretat 
social laboral temporal 11.195,00 67,00 11.262,00 

0 924 13100 1 
Promoció associacions: 
Laboral temporal 4.745,00 29,00 4.774,00 

0 924 16000 4 

Promoció asociacions: 
Seg. Soc. Laborals 
temporal 

1.590,00 10,00 1.600,00 

0 925 13100 1 
Jutjat de Pau: Laboral 
temporal 15.385,00 94,00 15.479,00 

0 925 16000 4 
Jutjat de Pau: Seg. Soc., 
Laboral temporal 4.790,00 29,00 4.819,00 

0 929 13100 1 
Neteja edificis municipals: 
Laboral temporal 32.790,00 198,00 32.988,00 

0 929 16000 4 

Neteja edificis municipals: 
Seguretat social laboral 
temporal 

11.030,00 68,00 11.098,00 

2 1532 13000 1 
Via pública: Laboral fix 
brigada 106.600,00 643,00 107.243,00 

2 1532 13100 1 
Via pública: Laboral 
temporal brigada 78.790,00 445,00 79.235,00 

2 1532 16000 3 
Via publica: Seguretat 
social laboral fix brigada 45.230,00 244,00 45.474,00 

2 1532 16000 4 

Via pública: Seguretat 
social laboral temporal 
brigada 32.600,00 3.509,00 35.634,00 

0 3231 13100 1 
Institut Escola: Laboral 
temporal 20.640,00 126,00 20.766,00 

0 3231 16000 4 
Institut-Escola: Seguretat 
social laboraltemporal 7.265,00 44,00 7.309,00 

12 3232 13100 1 

Escola bressol "El 
Comellar": Laboral 
temporal 

95.790,00 567,00 96.357,00 



 

 

12 3232 16000 4 

Escola bressol "El 
Comellar": Seguretat social 
laboral temporal 30.545,00 180,00 30.725,00 

11 3241 13000 1 Escola d'Arts: Laboral fix 56.345,00 350,00 56.695,00 

11 3241 13100 1 
Escola d'arts: Laboral 
temporal 27.995,00 171,00 28.166,00 

11 3241 16000 3 
Escola d'arts: Seguretat 
social laboral fix 17.875,00 111,00 17.986,00 

11 3241 16000 4 
Escola d'arts: Seguretat 
social laboral temporal 8.995,00 54,00 9.049,00 

0 3321 13100 1 
Biblioteca: Laboral 
temporal 12.940,00 76,00 13.016,00 

0 3321 16000 4 
Biblioteca: Seguretat social 
laboral temporal 4.270,00 25,00 4.295,00 

0 3331 13100 1 Ateneu: Laboral temporal 15.690,00 95,00 15.785,00 

0 3331 16000 4 
Ateneu: Seguretat social 
laboral temporal 5.290,00 32,00 5.322,00 

0 3370 13100 1 
Oci i temps lliure: Laboral 
temporal 11.815,00 72,00 11.887,00 

0 3370 16000 4 
Oci i temps lliure: Seguretat 
social laboral temporal 3.895,00 24,00 3.919,00 

0 3371 13100 1 Joventut: Laboral temporal  12.435,00 75,00 12.510,00 

0 3371 16000 4 
Joventut: Seguretat social 
laboral temporal  3.955,00 24,00 3.979,00 

0 3372 13100 1 
Llar dels Jubilats: Laboral 
temporal 16.175,00 98,00 16.273,00 

0 3372 16000 4 
Llar de Jubilats: Seguretat 
social laboral temporal 5.455,00 33,00 5.488,00 

0 3421 13100 1 
Pavelló d'esports: Laboral 
temporal 14.730,00 89,00 14.819,00 

0 3421 16000 4 
Pavelló d'esports: seguretat 
social laboral temporal 4.970,00 30,00 5.000,00 

0 3422 13100 1 
Piscines municipals: 
Laboral temporal 13.450,00 412,00 13.862,00 

0 3422 16000 4 

Piscines municipals: 
Seguretat social laboral 
temporal 4.575,00 167,00 4.742,00 

13 4311 12103 1 
La Fira: Funcionaris, altres 
complements 500,00 42,00 542,00 

13 4311 13002 1 
La Fira: Altres 
remuneracions Laboral Fix 820,00 15,00 835,00 

13 4311 13100 1 
La Fira: Laboral temporal, 
remuneracions varies 11.140,00 42,00 11.182,00 

13 4311 16000 4 
La Fira: Seguretat social 
laboral temporal 3.850,00 15,00 3.865,00 

14 4321 13100 1 
Alberg juvenil Mas de la 
Coixa: Laboral temporal 36.545,00 1.167,00 37.712,00 

14 4321 16000 4 

Alberg juvenil Mas de la 
Coixa: Seguretat social 
laboral temporal 11.625,00 391,00 12.016,00 

0 920 16205 1 
Assegurances col.lectiu i 
personal 6.100,00 1.800,00 7.900,00 

0 920 20900 1 
Cànon: Aplicacions 
informàtiques 5.500,00 1.800,00 7.300,00 



 

 

0 920 21600 1 
Manteniment equips 
informatics 6.000,00 3.000,00 9.000,00 

0 920 22606 1 
Reunions, conferències i 
cursos no classificats 100,00 2.100,00 2.200,00 

0 929 22100 1 
Llum altres edificis no 
classificats 15.680,00 5.500,00 21.180,00 

0 929 22400 1 
Resta d'assegurançes no 
classificades 5.600,00 1.200,00 6.800,00 

0 920 23120 1 
Locomocions personal no 
directiu 800,00 1.500,00 2.300,00 

0 929 22699 1 
Altres despeses diverses no 
classificades 100,00 200,00 300,00 

1 454 61004 1 
Inv2018: Adequació Tram 
inferior Barranc de Nolla 52.000,00 4.000,00 56.000,00 

1 454 61003 1 
Inv2018: Pavimentació 
Camí de Darmós pel Piló 48.825,00 2.100,00 50.925,00 

2 130 21400 1 
Seguretat: Manteniment 
vehicles 2.500,00 1.000,00 3.500,00 

2 130 22104 1 
Seguretat: Vestuari 
personal 4.000,00 2.200,00 6.200,00 

2 130 22704 1 
Seguretat: Custodia, dipòsit 
i magatzematge 200,00 300,00 500,00 

2 1532 22699 1 
Via pública: Altres 
despeses diverses 1.200,00 2.000,00 3.200,00 

2 161 22101 1 

Subministrament 
extraordinari aigua 
vehicles cisterna/ 

0,00 2.500,00 2.500,00 

2 163 21400 1 
Neteja viària: Manteniment 
vehicles 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

7 1532 61904 1 
(2018P) 2017InvN: Barana 
Passeig Àngel Guimerà 23.903,26 4.750,00 28.653,26 

2 171 62101 1 
Inv2018: Jardineria, 
inversions varies 8.000,00 4.900,00 12.900,00 

3 3231 22102 1 Gas Institut Escola 14.000,00 6.000,00 20.000,00 

6 3420 22100 1 
Esports: Llum Poliesportiu i 
Pavelló d'esports 14.330,00 12.000,00 26.330,00 

6 3422 22100 1 
Piscines: Llum piscines i 
pista 500,00 2.500,00 3.000,00 

6 3424 22100 1 Camp de futbol: Llum 18.000,00 10.500,00 28.500,00 

6 4323 22100 1 Cotxera Tren Turístic: Llum 1.600,00 1.800,00 3.400,00 

6 4311 22609 5 
Fira Turisme &Esports 
Natura 500,00 700,00 1.200,00 

7 311 21000 1 
Desinfecció, desinsectació 
i desratització 5.000,00 2.000,00 7.000,00 

7 311 22799 2 
Sanitat: Analítiques 
salubridad pública 1.100,00 1.500,00 2.600,00 

7 161 20301 1 
Lloguer maquinària/ 
instal·lacions aigua 8.100,00 8.000,00 16.100,00 

7 161 21300 1 
Reparació manteniment, 
instal·lacions aigua 0,00 3.000,00 3.000,00 

11 3241 22100 1 Escola d'arts: Llum 2.000,00 1.800,00 3.800,00 

                

     

 

  

 



 

 

   

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT/CRÈDIT   164.518,36   

 
Finançament de les despeses 

 

Aplicació pressupostària 2018 

   

Org. Econòmica Sp. Descripció 

Partida 
ingressos 
definitiva 
abans 
modificació 

Import ALTA 
ingressos 
que 
determina el 
finançament 

Partida 
definitiva 
ingressos 
després de 
la 
modificació 

0 87000 0 
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 330.969,39 164.518,36 495.487,75 

  

  

 

  

 

  

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT/CRÈDIT 
EXTRAORDINARI   164.518,36   

 
B) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
 
Noves despeses 

 
Aplicació pressupostària 2018 

   

Org. 

Prog. (àrea 
de 
despesa) Econòmica Sp. 

Descripció aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
definitius 
abans 
modificació 

Import alta 
de crèdit 

Crèdit 
definitiu 
després de 
la 
modificació 

7 161 20301 1 
Lloguer maquinària/ 
instal·lacions aigua 0,00 8.100,00 8.100,00 

7 1621 62501 1 
Mobiliari divers 
escombraries 0,00 1.000,00 1.000,00 

2 160 61900 1 

Inv2018: 
Clavegueram 
C/Major 0,00 4.200,00 4.200,00 

2 3422 61901 1 
Inv2018: Diversos 
Piscina 0,00 2.400,00 2.400,00 

5 2312 13100 1 

Àrea de la dona i 
igualtat: laboral 
temporal 0,00 1.650,00 1.650,00 

5 2312 16000 1 

Àrea de la dona i 
igualtat: seguretat 
social 0,00 150,00 150,00 

     
 

  

 

   

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI   17500   

 

Finançament de les despeses 

 

Aplicació pressupostària 2018 

   



 

 

Org. 

Prog. 
(àrea de 
despesa) Econòmica Sp. Descripció 

Crèdits 
definitius 
abans 
modificació 

Import baixa 
despeses 
que 
determina el 
finançament 

Crèdit 
definitiu 
després de 
la 
modificació 

1 929 63900 1 
Inv2018: Inversió pressupost 
participatiu 38.875,00 10.000,00 28.875,00 

1 171 61903 1 
Inv2018: Adequació fons Parc 
"26 d'Octubre" 5.500,00 1.500,00 4.000,00 

2 160 21000 1 Manteniment clavegueram 5.000,00 4.200,00 800,00 

5 2312 22699 1 
Promoció de la dona: 
Despeses Pla local de la dona 2.000,00 1.800,00 200,00 

   

  

 

  

 

 

  CRÈDIT EXTRAORDINARI   17500   
 
C) Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit 
 
Noves despeses 

 

Aplicació pressupostària 2018 

   

Org. 
Prog. (àrea 
de despesa) Econòmica Sp. 

Descripció aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
definitius 
abans 
modificació 

Import alta 
de crèdit 

Crèdit 
definitiu 
després de 
la 
modificació 

6 454 61000 1 

Inv2018: Arranjament 
de camins 
municipals 17.038,93 4.000,00 21.038,93 

     

 

  

 

   

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT   4000   

 

Finançament de les despeses 

 

Aplicació pressupostària 2018 

   

Org. 

Prog. 
(àrea de 
despesa) Econòmica Sp. Descripció 

Crèdits 
definitius 
abans 
modificació 

Import baixa 
despeses 
que 
determina el 
finançament 

Crèdit 
definitiu 
després de 
la 
modificació 

1 171 61903 1 
Inv2018: Adequació fons Parc 
"26 d'Octubre" 4.000,00 4.000,00 0,00 

   

  

 

  

 

 

  SUPLEMENT DE CRÈDIT   4000   
 



 

 

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.   
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Alcalde explica amb detall cadscuna de les partides a modificar i el seu 
finançament 
 
El Sr. Ferran Bladé pregunta per la partida de reunions i conferències, responent la 
Sra. Laura Griñó que es tracta dels treballs d’assessorament energètic dirigits a la 
població en general que ho sol·liciti, que consisteix en la visita d’un tècnic 
energètic que resol els dubtes que plantegen els diferents veïns. Diu que per 
exemple l’Associació de comerç va rebre assessorament i que estaven contents, i 
que també els avis de la Llar de Jubilats van demanar el servei d’assessorament. 
 
El Sr. Alcalde diu que la idea es allargar el servei fins a finals d’any. 
 
El Sr. Ferran Bladé diu que algunes de les partides que es modifiquen no es 
justifiquen, com per exemple el vestuari dels vigilants, responent el Sr. Jesús 
Álvarez que reconeix que és una mala previsió, i afegeix el Sr. Alcalde que hi ha 
hagut canvis en la plantilla de vigilants que han requerit comprar vestuari.  
 
El Sr. Ferran Bladé diu que quan a les partides de consum energètic ha rebut una 
explicació que considera insuficient: “si hi ha més consum, s’ha de saber perquè, i 
si es diu que s’ha rebut una lectura estimatòria, com en el cas del gas de l’escola, 
s’ha de vetllar perquè no es repeteixi”. Finalment pregunta el Sr. Ferran Bladé si es 
controla l’ús de l’enllumenat de les instal·lacions esportives. 
 
El Sr. Jesús Álvarez diu que quan al consum del camp de futbol ara hi ha un ús 
més intensiu per la proliferació d’equips, i informa que properament es posaran 
leds de baix consum energètic 
 
VOTACIÓ I ACORD 
 
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC+ 2 DEL GRUP DE PSC-PM  
ABSTENCIONS: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT  
 
QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC-PM, PER REQUERIR L´APLICACIÓ D´UNA SÈRIE DE MESURES PER A RECOLZAR 
I REACTIVAR EL PETIT COMERÇ LOCAL. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA 
LA NOVA, PER REQUERIR L’APLICACIÓ D’UNA SERIE DE MESURES PER A RECOLÇAR I 
REACTIVAR EL PETIT COMERÇ LOCAL 
 



 

 

D’acord i a l’empara d’allò previst al Reglament d’Organització,Funcionament i 
Règim Lúdic de les Entitats Locals, el  Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a 
la consideració del Ple la següent MOCIÓ, relativa a LES MESURES A REALITZAR PER 
A RECOLOCAR I REACTIVAR EL PETIT COMERÇ LOCAL. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Que la greu situació econòmica que arrosseguem des de 2.007, esta ocasionant 
una congelació o reducció de les remuneracions els treballadors i un atac frontal 
als imports que estan rebent els nostres jubilats. 
 
Que la tassa d’atur local al llarg del 2.017, de mitjana, ha estat de 220 persones 
(segons bases de dades de IDECAT). 
 
Tots aquests factors, ocasionen un entorn econòmic complicat que repercuteix 
de forma directa en els hàbits de comprar de la ciutadania i, com a 
conseqüència, amb el dia a dia del nostre petit comerç local, que motivat a la 
tipologia de clientela i al seu àmbit d’actuació, rep directament l’impacte 
negatiu d’aquesta situació. 
 
Els hàbits de consum de la ciutadania estan canviant, evolucionant, i el petit 
comerç te veritables dificultats per poder subsistir, etc. Sols cal passejar i parlar 
una mica amb els botiguers de la localitat per ratificar-ho. 
 
El nostre grup, creu que un comerç fort, divers, viu, dinàmic,... es un pol d’atracció 
per a noves implantacions de petites activitats o comerços i que entre totes, es 
generen unes sinergies que faciliten i estimulen la seva activitat i la possibilitat de 
noves implantacions. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Móra la Nova sotmet a 
votació la següent MOCIÓ per ser aprovada total o parcialment, i en la qual 
s’insta a: 
 
Incrementar la col·laboració amb els “Comerciants de Móra la Nova” i planificar 
una sèrie de mesures que ajudin a potenciar l’activitat del petit comerç de Móra 
la Nova. 
 
Entre aquestes mesures, i sense ànim de ser una llista tancada o excloent, es 
podrien realitzar les següents accions: 
 

1. Que alguns actes que realitza l’Ajuntament, es desplacin a altres llocs de la 
localitat amb la finalitat de repartir al màxim d’establiments (comerços, 
bars, restaurant, etc.). els propis fluxos de consum que genera el propi acte 
i potenciar la visibilitat de la resta d’establiments de la zona. 

 
A títol d’exemple, i motivat a que son zones on també hi ha nombrosos 
establiments comercials i de restauració. 

 



 

 

1. Es podria realitzar la Fira de Sant Jordi a la Plaça Catalunya, 
 

2. Entre el creuament del C/ Major i la Carretera de Garcia i la Plaça 
Fills del Poble, es podria realitzar algun dels actes previs de la Festa 
Major o acte similar. 

 
2. Incrementar la vinculació del comerç i del sector de la restauració local a 

les Fires de petit format que es realitzen al poble (Playmobil, ActiuNatura, 
Brocanters, etc.)  

 
Com a exemple, en aquest punt podríem esmentar el Busca Clik 
Comercial, una acció que es va realitzar per primer cop a la V Fira 
Playmobil i I Exposició Lego (del 2017), quant aquesta Fira la coordinàvem 
els Socialistes. 

 
3. Planificar jornades lúdic-comercials, allargant l’horari comercial un dies en 

concret, fins les 12 h. De la nit (per exemple). Dins d’aquesta jornada,es 
podria tallar el transit a determinats trams del C/ Major i realitzar 
actuacions lúdiques (batucades, actuacions d’animació infantil, grup de 
tambors i majorets de la nostra localitat, etc...) i els botiguers, podrien 
realitzar campanyes temàtiques en quan als productes a vendre. 

 
4. Procedir a programar una sèrie de campanyes publicitàries vinculades a 

algun tipus de promoció de productes locals, destinades a incrementar els 
clients i potenciar el consum. Intentant que els vilatans de les localitats 
veïnes, considerin a Móra la Nova, com a un lloc per realitzar les compres. 

 
5. Edició d’un plànol comercial local i de restauració, indicant l’adreça, 

telèfon, horaris, tipus d’activitats i serveis existents a l’establiment. Aquest 
plànol, facilitarà la identificació dels establiments als turistes i persones que 
ocasionalment visiten el nostre poble. 

 
6. Programar campanyes de suport econòmic que ajudin a reactivar les 

vendes. Tipus la que es feia fa anys, on comprant una butlleta per 3€ tenies 
un valor de compra de 6€, o per exemple tipus que si presentes una cartilla 
amb 10 justificants de compres superiors a 15€, tens un val de 10€ per a 
comprar a la localitat, etc. 

 
7. Realitzar una web específica destinada als actius turístics locals i  on constin 

els establiments comercials i de restauració, indicant especialitats, horaris, 
etc... 

 
 

8. Qualsevol altra proposta que aconsegueixi potenciar i reactivar el consum 
local del petit comerciant. 

Un cop debatuda la present moció, cal fer arribar l’acord adoptat a la “Unió de 
Comerciants” de Móra la Nova. 
 



 

 

INTERVENCIONS 
 
El Sr. Carlos Trinchan fa lectura de la Moció i una vegada llegits els punts 
d’aquesta manifesta que el comerç està en un moment difícil i que la voluntat és 
pal·liar la situació, i diu que els punts de la Moció poden ser ampliats. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’abstindran ja que estan d’acord amb el fons de la 
proposta. A continuació diu que algunes de les mesures proposades no són les 
més escaients, i cita el canvi d’ubicació proposat de la Fira de Sant Jordi. Diu 
també que no té sentit posar més webs quan la web municipal ja compta amb 
un espai específic pel comerç. Finalment diu que quan a allargar l’horari 
comercial és el propi comerç qui ha d’agafar la bandera. 
 
La Sra. Laura Griñó diu que hi ha la web de l’Ajuntament i la web de la pròpia 
associació de comerç i que no veu necessària una tercera web. Diu també que 
quan a la proposta de fer actes en llocs diferents, que dispersar actes no 
aportarà res, i que estan oberts a propostes de l’Associació de Comerç, però ho 
han de fer ells mateixos. 
 
A continuació explica que estan treballant per reactivar comerç en locals 
tancats. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que la Sra. Laura Griñó ja havia comentat això en una 
Junta de Govern local. 
 
Diu també que Móra la Nova té el problema del pavelló firal que beneficien els 
comerços d’aquesta zona, però que s’ha de donar vida altres zones. 
 
La Sra. Miriam Vinaixa diu que la Festa Major ja preveu actes en diferents indrets 
(Plaça Catalunya, C. Major, Pavelló Firal). 
 
El Sr. Ferran Bladé diu que és ben cert que hi ha un problema amb el tema del 
comerç i que prova d’això és el seguit de comerços tancats que hi ha i diu que 
no veuen bé algunes de les propostes de la Moció. Diu que el seu grup del 
PDeCAT va presentar una esmena per fer un estudi per com reactivar el comerç i 
que creuen que aquest és el pas que s’ha de donar i diu que mai hauria definit el 
pavelló firal com un problema. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que si es fes estudi el 70% de les accions proposades a la 
Moció s’inclourien. 
 
VOTACIÓ I ACORD: NO S’APROVAA 
 
EN CONTRA: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT 
A FAVOR: 2: + 2 DEL GRUP DE PSC-PM  
ABSTENCIONS: 5: 5 DEL GRUP DE ERC  
 



 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC-PM, PER CREAR UNES ZONES D´APARCAMENT I PROTEGIR LES ZONES DE 
VIANANTS AL CASC ANTIC DE MÓRA LA NOVA. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA 
LA NOVA, PER A CREAR UNES ZONES D’APARCAMENT I PROTEGIR LES ZONES DE 
VIANANTS AL CASC ANTIC DE MÓRA LA NOVA 
 
D’acord i a l’empara d’allò previst al Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a 
la consideració del Ple la següent MOCIÓ, relativa a CREAR UNES ZONES 
D’APARCAMENT I PROTEGIR LES ZONES DE VIANANTS AL CASC ANTIC DE MÓRA LA 
NOVA. 
 
ESPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Móra la Nova, disposa d’un Casc Antic conformat principalment pels C. Sant 
Domènech, C. Sant Josep, C. La Unió, C. Prim, Plaça de la Verdura i C. Hostal, on 
els vials presenten una morfologia irregular amb amples de vials amb unes 
dimensions reduïdes que molts cops son inferiors a 8 m. 
 
La tipologia edificatòria predominant es l’habitatge unifamiliar entre mitgeres i 
alineat a vial amb façanes d’amples reduïts i on molts cops la planta baixa esta 
destinada a habitatge i no permet possibilitar de poder ubicar cap zona 
d’aparcament en el seu interior. 
 
Aquest fet ocasiona que els vehicles es tinguin que aparcar als carrers o zones 
públiques habilitades, com per exemple la zona d’aparcament de la Plaça de la 
Verdura. 
 
També cal dir, que el C. Unió i el C. Prim, recentment s’han rehabilitat i motivat a 
fuites que molts cops presenten els vehicles, s’està accentuant el seu 
deteriorament. També cal dir, que el C. Prim és un vial que habitualment utilitzem 
els veïns del Barri del Remei per accedir a la part baixa del poble. 
 
Quan el PSC va estar al govern, es van establir els primers contactes amb diversos 
propietaris que tenen solars no edificats al C. La Unió i al C. Prim, els quals es van 
mostrar favorables a permetre poder utilitzar aquests terrenys com a zones 
d’aparcament dissuasiu per als veïns de la zona. 
 
Cal esmentar, que actualment, motivat a que hi ha vehicles estacionats al carrer, 
els vehicles que hi circulen, estan obligats a apropar-se excessivament a les 
façanes dels edificis, fet que genera un alt risc d’atropellament quan els usuaris 
(generalment veïns amb edat avançada) surten de l’edifici. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Móra la Nova sotmet a 
votació la següent MOCIÓ per ser aprovada total o parcialment, i en la qual 
s’insta a: 



 

 

 
1. Reprendre les converses amb els propietaris de les parcel•les esmentades 

anteriorment, i continuar buscant parcel•les aptes per poder ser utilitzades 
com aparcament. 

 
2. Un cop condicionades les parcel•les anteriorment esmentades, prohibir 

aparcar al C/ Prim i C/ Unió. En aquests carrers, es permetrà 
l’estacionament (per exemple, màxim dos minuts) per poder permetre 
realitzar activitats de curta durada (baixar acompanyats del vehicle, 
descarregar la compra, etc) 

 
 

3. Realitzar un estudi de mobilitat per si es necessari establir un sentit únic de 
circulació, i en cas afirmatiu, consultar-ho amb els veïns. 

 
4. Protegir amb elements fixes (jardineres, o elements similars) la zona del 

carrer destinada al transit de vianants ubicant-los aproximadament cada 
100 o 150 m. I respectaran les portes dels edificis. 

 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Carlos Trinchan fa lectura de la Moció i una vegada llegits els punts 
d’aquesta manifesta que al C. Prim el trànsit és concorregut, que és un carrer 
estret, que els vehicles passen a prop dels habitatges i pot sortir algú i que del que 
es tracta és de dotar aparcament i senyalitzar que el trànsit passi pel mig del 
carrer. 
 
El Sr. Alcalde diu que no perceben un problema greu i que a vegades per 
solucionar un problema se’n poden ocasionar d’altres. 
 
Diu que hi ha l’opció de llogar un solar per contrarestar l’anulació 
d’estacionaments en via pública, i que aquesta opció depèn del propietari. 
 
El Sr. Ferran Bladé diu que no poden donar suport a la proposta. Diu que van 
intentar afinar amb el fons del problema i que les dobles direccions no són un 
problema (i afegeix que potser ni al C. Rafel Casanoves calia posar una única 
direcció). Diu que més aviat pot haver una acumulació en hores puntes de 
necessitats d’aparcar però que no és un problema de gran intensitat. 
 
La Sra. Montse Pedret diu que és millor primer preguntar al veïnat les necessitats 
que tenen abans de fer una proposta. Diu també que la Travessera Unió sempre 
està plena de vehicles aparcats i la majoria de vehicles són de propietaris 
(d’avançada edat) que necessita tenir els vehicles a prop de casa. 
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que els propis veïns circulen en sentit únic per la pròpia 
lògica. 
 



 

 

El Sr. Jesús ÀLvarez diu més que problemes de dobles sentits o d’aparcament el 
problema és més de manteniment de la via pública (que s’embruta dels olis dels 
vehicles aparcats) i que l’únic que li fa por és que els vehicles vagin massa ràpid 
pel carrer. 
 
Quan al doble sentit diu que el coordinador dels vigilants no ho va considerar un 
perill, que si va considerar en canvi al C. Rafel Casanoves 
 
VOTACIÓ I ACORD: NO S’APROVA 
 
EN CONTRA: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT 
A FAVOR: 2: + 2 DEL GRUP DE PSC-PM  
ABSTENCIONS: 5: 5 DEL GRUP DE ERC  
 
SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PSC-PM, PER A CONSTRUIR UNA CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA I MODIFICAR LA 
BARANA QUE LIMITA LES GRADES AMB LA PISTA DE JOC DEL PAVELLÓ D´ESPORTS 
MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA 
LA NOVA, PER A CONTRUIR UNA CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA I MODIFICAR LA 
BARANA QUE LIMITA LES GRADES AMB LA PISTA DE JOC DEL PAVELLÓ D’ESPORTS 
MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA. 
 
D’acord i a l’empara d’allò previst al reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a 
la consideració del Ple la següent MOCIÓ, relativa a CONSRUIR UNA CAMBRA 
QUE LIMITA LES GRADES AMB LA PISTA DE JOC DEL PAVELLÓ D’ESPORTS MUNICIPAL 
DE MÓRA LA NOVA. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Dins del pressupost municipal de Móra la Nova per a l’any 2.018, hi ha prevista 
una partida per a ubicar un elevador al pavelló municipal destinat, 
principalment, a garantir la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda i en 
canvi, no es pressupostat la construcció d’una cambra higiènica adaptada. 
 
Durant el debat en plenari dels pressupostos municipals, els socialistes ja vam 
oposar-nos a aquesta manca de previsió pressupostària i vam justificar la 
necessitat de fer aquest bany adaptat. 
 
Al respecte del pavelló d’esports, també cal a dir, que la tanca metàl•lica de 
barrots horitzontals escalables que protegeix de caigudes de desnivells existents 
entre grades i la posta de joc, presenta unes característiques que ocasiona que 
no eviti el risc de caigudes. Es més, quasi ens atrevim a dir que incitem a utilitzar-
les d’una forma no correcta, amb el consegüent increment del risc de caigudes. 
Cal esmentar que durant els partits (tant de handbol com de futbol sala), és fàcil 
veure gent enfilada als barrots i també cal recordar que s’ha donat algun cas de 



 

 

persones   que han caigut des de les grades a la pista de joc, passant entremig 
dels barrots horitzontals. 
 
El pavelló d’esports municipal, és un dels equipaments municipals més utilitzats del 
municipi, on el volum d’usuaris es molt elevat, i és funció de l’Ajuntament, garantir 
unes condicions de seguretat optimes per al us al que està destinat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Móra la Nova sotmet a 
votació la següent MOCIÓ per ser aprovada total o parcialment, i en la qual 
s’insta a: 
 

1. Realitzar els estudis tècnics pertinents i les obres necessàries, per a construir 
una cambra higiènica adaptada al pavelló d’esports municipal, segons 
s’estableix a la normativa vigent aplicable. 

2.  
3. Motivat al risc que genera, realitzar urgentment en un termini màxim d’un 

mes, els treballs necessaris per a modificar la barana existent que protegeix 
el desnivell existent entre les grades i la pista de joc, amb la finalitat que 
s’impedeixi el seu escalament i protegeix el desnivell de les caigudes, 
segons s’estipula en la normativa aplicable vigent. 

 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Jordi López fa lectura breu de la Moció, afegint que quan al temps 
d’execució es pot modular atenent a les necessitats de dotar de partida i 
preveure planificació de l’actuació de l’equip de govern, però que creuen que 
és urgent. 
 
El Sr. Alcalde diu que votaran a favor. Diu que han pres en general a la població 
mesures en el tema dels minusvàlids, i per tant si estan a favor d’adequar una 
cambra higiènica al pavelló d’esports. Quan a la barana del pavelló diu que 
compleix els requisits i que posar elements dissuasoris visuals és un problema, i que 
per això no ho veuen clar. 
 
Pel que fa a la percepció social, es va veure amb els pressupostos participatius 
que no va sortir l’opció de posar barana al parc 26 d’octubre. Pot ser caldria més 
aviat tenir més cura dels fills. 
 
El Sr. Ferran Bladé diu que veuen bé el punt de la cambra higiènica però no el de 
la barana. 
 
El Sr. Jordi Lòpez diu que molts pavellons han pres mesures (posar metacrilat,...) i 
afegeix “si voleu esperar accident vosaltres mateixos”. 
 
El Sr. Ferran Bladé diu que en punt 2 s’abstindran, ja que creuen que tot no és 
perillós 
 



 

 

S’acorda votar per separat els dos punts de la Moció (matisant el Sr. Jesús Álvarez 
que cal tenir en compte que no hi ha partida pressupostària, i que no és adequat 
posar metacrilat ni cables per la barana): 
 
Punt 1: adequar cambra higiènica pavelló firal: 
 
VOTACIÓ I ACORD: 
Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 
a definitiu l’acord que es recull. 
 
Punt 2: baranes pavelló d’esports 
 
A FAVOR: 7: + 5 DEL GRUP DE ERC + 2 DEL GRUP DE PSC-PM  
ABSTENCIONS: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT 
 
SETÈ. DESPATX D’OFICI. 
 
No hi ha assumptes sobrevinguts. 
 
VUITÈ. DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 

 
RELACIÓ DE DECRETS DE L´ALCALDIA  

EXERCICI 2018 
 

NÚM. DATA EXTRACTE 
39 13/04/2018 Aprovació de modificació de crèdits 2/2018. 
40 16/04/2018 Convocatòria de sessió plenària. 
41 16/04/2018 D’Autorització de cablejat Obra barri del Remei 
42 20/4/2018 D’incorporacio Sra. Maria Teresa Vendrell 
43 26/04/2018 Prorroga Frederic Giné 
44 30/04/2018 De liquidació del Pressupost 2017 
45 30/04/2018 Nòmines d’abril 2018 
46 2/5/2018 Contractació Jesus Galindo Acevedo 
47 2/5/2018 Contractació Bernabé Reyes Gomez 
48 09/05/2018 Contractació operària ajudant alberg 
49 22/5/2018 Prorroga contracte M. Carme Reyes 
50 22/5/2018 De modificació de crèdits 3/2018 
51 25/05/2018 De distribució del superàvit de l’exercici 2017 
52 25/05/2018 Delegació de la signatura del secretari per als certificats 

d´empadronament del 28 al 30 de maig de 2018 
53 29/5/2018 Contractació lampista electricista 
54 31/05/2018 Nòmines de maig 2018 
55 06/06/2018 Contractació zelador piscines municipals 
56 06/06/2018 Contractació zelador llar jubilats 
57 15/06/2018 Nòmines paga extra estiu 2018 
58 18/06/2018 Convocatòria Ple Extra. 21-06-2018 



 

 

59 18/06/2018 Delegació d´atribucions per absència de l´alcalde 
60 20/06/2018 Contractació zelador piscines municipals 
61 20/06/2018 Contractació monitors de lleure casal estiu. 
62 22/06/2018 Contractació personal Mas de la Coixa 
63 27/06/2018 Contractació Netejadora 
64 27/06/2018 Modificació contracte netejadora 
65 27/06/2018 Modificació contracte netejadora estiu 2018. 
66 27/06/2018 Modificació temps de treball Alba Giné 
67 27/06/2018 Modificació temps de treball Elisabet Muntane 
68 28/06/2018 Contractació monitor i ajudant de monitor cursos de natacio. 
69 30/06/2018 Nómines juny 2018 
70 02/07/2018 Decret nomenament funcionari interí Carles Fargas 
71 05/07/2018 Decret admesos-exclosos provisional borsa vigilants. 
72 06/07/2018 Decret inadmisió a tràmit recurs de reposició. 
73 16/07/2018 Admesos i exclosos   procés selectiu dinamitzador d’esports. 
74 12/07/2018 Contractació peó neteja viaria 
75 18/07/2018 Convocatòria de sessió plenària extraordinària. 
76 18/07/2018 Delegació de competència per a la celebració de matrimoni 

civil. 
77 20/07/2018 Modificació de crèdit en el pressupost de despesa Ex. Núm 

4/2018, mitjançant ampliació de crèdit. 
78 26/07/2018 De convocatòria de sessió plenària ordinària. 

 
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Carlos Trinchan pregunta sobre les queixes que sap que hi ha hagut per la 
forma d’actuar d’un dels socorristes de la piscina i pregunta també quan estaran 
finalitzades les obres del barri del Remei, quan a la part elèctrica i de telefonia. 
 
El Sr. Jesús Álvarez diu que sí, que hi han hagut queixes per la manera de dur a 
terme la funció d’un dels socorristes. Diu que ara ve només un dia a la setmana. 
 
El Sr. Alcalde diu quan a l’obra del barri del Remei que Endesa ha de fer l’obra 
definitiva de la part elèctrica i que no se sap quan es farà però que no serà a 
l’agost probablement; ja de cara al setembre. I afegeix que el mateix passa amb 
la telefonia. 
 
A continuació el Sr. Carlos Trinchan fa el prec que es lliurin les actes de les Juntes 
de Govern amb més rapidesa i també demana que es vigili amb els errors ja que 
li ha sabut molt greu recriminar a la regidora sobre el tema del pla de la dona i tot 
seguit demana disculpes a la regidora Sra. Eva Vallespí. 
 
El Sr. Ferran Bladé demana que arribi la documentació dels Plens junta, no en 
diferents correus. 
 



 

 

A continuació pregunta pels incidents que s’han assabentat que hi ha hagut a la 
llar d’infants (nen que es va fer mal a l’ull i nen que es va quedar sol en una de les 
aules). 
 
La Sra. Montse Pedret recorda la reunió demanada per saber com ha anat el 
curs de la llar d’infants. 
 
La Sra. Miriam Vinaixa diu que quan a l’incident del nen, diu que es veu que el 
nen va agafar la branqueta d’un arbre, i que els metges no li van fer el millor 
tractament i que es va complicar. Diu que en el segon cas es va parlar amb la 
mare i educadores i se li va dir a la mare que presentés una queixa. 
 
El Sr. Ferran Bladé pregunta que quan al primer cas i segons s’explica “es tracta 
d’una negligència professional?” 
 
El Sr. Ferran Bladé pregunta pel cost (en diners) de l’endarreriment de les obres 
del Barri del Remei. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’obra no s’encareix perquè vagi més lenta, en canvi si que 
hi ha hagut sobrecost per obrir una rasa al Carrer Sant Pau (11.000 € de sobrecost 
+ 11 dies d’endarreriment). 
 
Seguidament exposa les raons de l’endarreriment: 
 

• Explica que hi havia plànols del projecte en que no hi figurava la 
instal·lació elèctrica soterrada. 

• Pluges que van inundar rases 
• Conflictes amb veïns que posaven resistència que han requerit de reunions  

 
La Sra. Montse Pedret fa el prec de que es facin les voreres del barri del Remei, 
per respecte a les persones que les han fet i pensant també a amb l’elevat cost 
pels veïns i encara que s’hagi de compartir el cost de les obres 
(veïns/Ajuntament). 
 
El Sr. Alcalde diu que quan es va fer passeig de l’estació no van veure bé que es 
posés el material. 
 
Diu que és delicat perquè hi ha gent que s’ha pagat la seva vorera i ha gent que 
no. Altra cosa és refer voreres que estan fetes. 
 
DESÈ. PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT. 
 
No hi ha precs ni preguntes del públic assistent. 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió a les 21:`40 hores, de la 
qual cosa s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de les Actes del Ple, 
i que davant meu, el secretari-interventor, signa l’alcalde president de 
l’ajuntament, de la qual cosa en DONO FE. 



 

 

 
 
 
       Vist i Plau 
       L'ALCALDE 
 
 


