Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària del Ple municipal núm. 11/2019 a celebrar el dia 26/09
/2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 26 de setembre de 2019
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 21:00
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC - AM)
Sra. Maria Font Vallespí (ERC - AM)
Sra. M.Carmen Rios Moreno (JUNTS)
Sr Marc Fontanet Giné (JUNTS)
Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - CP)
Sr. Jordi López Leor (PSC - CP)

Aproximadament a les 20:00 el Sr. Alcalde demana al consistori fer una petita parada de
uns 25 minuts.
El Ple finalitza la sessió a les 21:00 hores.
ACORDS
Secretaria
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL NÚM. 10/2019 A CELEBRAR EL DIA 18/07/2019
Aprovada l'acta per unanimitat.

Festes
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS DIES FESTIUS LOCALS DE MÓRA LA NOVA PER
L´ANY 2020
Aprovat per unanimitat.
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Fets
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2020, i atès que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, és necessari fer arribar al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies la proposta de festes locals de l’ajuntament de Móra la Nova.

Fonaments de dret
Decret 177/1980 de 3 d'octubre.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: FIXAR com a dies de festa de caràcter local per l’any 2020, el dia 3 d’agost,
dilluns de Festa Major, i el dia 23 d’octubre, divendres de Fira.
SEGON: DONAR TRASLLAT del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a llur constància i als efectes oportuns.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Serveis Municipals
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE
L’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE DE MÓRA LA NOVA.
El Sr. Alcalde diu que s’ha redactat el Pla director, i la despesa ha estat finançada amb una
subvenció.
Continua dient que el Sr. Albert Rebull ha redactat el Pla amb col·laboració d’Aigües de
Catalunya. És un document extens. En Comissió informativa l’autor del Pla el va explicar.
Diu que en resum: tenim una sola captació a Móra la Nova. La tenim amb plaguicides, per
això tenim filtres de carbó actiu. Tenim un sol pou. La previsió de creixement de població es
mínima o zero. El cabal del pou és suficient però dependre d’un únic pou pot ser un
problema.
Els 2 dipòsits que tenim també són una feblesa. Un dels quals té un sostre deteriorat; això
ja ho reflectia el Pla Director anterior, però esperant el pla de restitució de conca i el nou
pou i la construcció d’un nou dipòsit no s’ha fet.
La xarxa està prou bé però encara queda una part d’aquesta que està en fibrociment (38%).
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El consum és correcte 215litres habitants/dia.
El rendiment de la xarxa ara és del 70%. És una bona dada. Aconseguir rendiments
superiors és molt complicat.
La xarxa està sectoritzada.
Finalment diu que al document hi ha propostes de millora:
Inversions a fer: Nou pou; sistema de pressió per cases del damunt del pas a nivell;
substitució xarxa de fibrociment; construcció d’un nou dipòsit..., que en total estan
valorades en uns 4 milions d’euros.
Afegeix que tenim tretze hidrants a la població. És una bona dada tenint en compte la
nostra població. Posar més hidrants seria problemàtic per la xarxa.
La Sra. Carmen Ríos diu que estem d’acord perquè es preveu en el Pla Director un nou
pou i un dipòsit i mesures per afavorir millor cabal en zones que no en tenen suficient.
El Sr- Carlos Trinchan diu que hem millorat el rendiment de la xarxa. Això permet rebaixar
costos que pot redundar en benefici del ciutadà; diu també que 2 pous seria situació
idíl·lica; i que lamenta la mala gestió de l’Estat en aquest tema. Diu però que poques
poblacions (del nostre nivell) tenen 2 pous. Potser seria millor rehabilitar sostre del dipòsit,
com a mesura més econòmica. Finalment diu que l’antiguitat de la xarxa és de 18 anys de
mitjana: està força bé.

Aprovat per unanimitat

Fets

El Ple Municipal de l´Ajuntament de Móra la Nova, en sessió celebrada el dia 30/10/2008,
va aprovar el document PLA DIRECTOR DE L’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA
POTABLE DE MÓRA LA NOVA, com instrument marc per a d’adequada gestió del servei
municipal d’abastament d’aigua domiciliaria.
El pla recullia la informació sobre la xarxa d´aigua potable existent en aquell moment al
municipi, realitzava la diagnosi de les necessitats immediates i les previsions respecte als
creixements del nucli urbà que es contemplaven en el planejament vigent, tant aquells que
estaven en curs com els planificats a les normes subsidiàries.
El Pla es va concebre com una eina i una guia tant pel manteniment i millora de la xarxa
existent, com pel contingut dels plans parcials urbanístics i dels projectes d’urbanització
dels sectors de creixement que es presentin a tràmit, a excepció del sector del Molló, que
tenia, i té, un funcionament autònom respecte al servei.
Transcorreguts mes deu anys des de l’aprovació del Pla Director, es va considerar
procedent la revisió i actualització del document vigent fins aquest moment, i per aquest
motiu es va demanar una subvenció a l´ACA l´any 2018, la qual fou concedida per resolució
del Director General de l´Agència Catalana de l´Aigua, signada en data 04/10/2018, per un
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import de 8.640,00 €, corresponent al 80% del pressupost total de la revisió del pla
quantificat en 10.800,00 €, IVA exclós.
El document ha estat redactat per l’enginyer Albert Rebull Anguera, d’ADESTI Enginyeria i
Obres, i presenta l’anàlisi dels elements del sistema de la xarxa en alta segons el
creixement previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Móra la Nova, però també
és un document dinàmic ja que s’està realitzat sobre unes previsions de futur tant
urbanístic, industrial com demogràfic que cal revisar periòdicament. Aquesta revisió del Pla
i la seva comparació amb les dades reals permetran efectuar les correccions necessàries i
ajustar de nou les necessitats en cas d’ésser necessari. El document que es presenta
analitza amb una visió integradora tot l’abastament d’aigua potable del municipi de Móra la
Nova.
D´acord amb el contingut de les Bases de la subvenció concedida per l´ACA, el document
corresponent a la revisió i actualització del Pla Director de l´Abastament Domiciliari d´Aigua
Potable de Móra la Nova s´ha d´aprovar en sessió plenària.

Fonaments de dret

a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179
/1995 (ROAS)
d. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP)
e. Resolució TES/2063/2017, de 22 d´agost per la qual s´aproven les baes de la línia
de subvencions adreçades als ens locals per la redacció i actualització de plans
directors del servei municipal d’abastament d’aigua.
f. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra
la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER: APROVAR la REVISIÓ i ACTUALITZACIÓ del PLA DIRECTOR DE L’
ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE DE MÓRA LA NOVA, com instrument
marc per a d’adequada gestió del servei municipal d’abastament d’aigua domiciliaria.
SEGON: EXPOSAR AL PÚBLIC l’esmentat Pla, durant el termini de trenta dies, per tal que
qualsevol persona interessada pugi formular-hi les al·legacions que consideri convenients.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació, aquest s’entendrà
aprovat definitivament.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

Personal
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D´ACORD PER LA MODIFICACIÓ DELS
REPRESENTANTS DE L´EQUIP DE GOVERN A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ
DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.
El Sr. Jesús Álvarez diu que la mesa estava formada, fins ara, per 5 regidors i 6
treballadors. Es veia la necessitat per part de tots de que la mesa fos paritària. Calia
incorporar els 2 nous regidors de govern i fer la baixa de la regidora Sra. Eva Vallespí.

9 A FAVOR: ERC + JUNTS
2 ABSTENCIONS: PSC

Fets

En data 18/12/2019 es va crear la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de
l'Ajuntament de Móra la Nova, prevista en l'art. 36.3 de RDL 5/2015, de 30 d´octubre, pel
què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, com a òrgan de
negociació per a totes aquelles matèries i condicions de treball comuns a aquests.
En data 19/01/2019 el Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 19/01/2019, va
RATIFICAR l’acord adoptat entre els representants municipals i els representants dels
treballadors, funcionaris i laborals, de creació de la mesa general de negociació de l’
Ajuntament de Móra la Nova.
Atesa la celebració d´eleccions municipals el passat mes de maig, i el resultat de que les
mateixes que va modificar la composició de l´actual Equip de Govern de l’Ajuntament de
Móra la Nova, cal ratificar els membres de l’Equip que actualment formen part de la Mesa
General de Negociació i nomenament als nous membres electes que també formaran part
de la mesa, atesa l´estructura representativa de la mateixa que ha de ser paritària en quan
a la representació dels treballadors i la representació de l´Administració, de conformitat
amb els criteris de representació que estableix l'article 33.1, 35.1 i 36.3 del RDL 5/2015, de
30 d´octubre pel què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Fonaments de dret
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya
RDL 5/2015, de 30 d´octubre pel què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. MODIFICAR amb efectes del dia 04/07/2019, data en que es va celebrar el Ple
d´Organització de l´Ajuntament de Móra la Nova, la composició dels membres de l´Equip de
Govern que formen part de la Mesa General de Negociació d´aquest Ajuntament, que
estarà integrada pels sis regidors i regidores que l´integren:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira
Sr. Jesús Álvarez Vilàs
Sra. Miriam Vinaixa Rey
Sra. Laura Griñó Serret
Sr. Ferran Rosich
Sra. Maria Font Vallespí

SEGON. Traslladar aquest acord a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
de l'Ajuntament de Móra la Nova, pel seu coneixement i efectes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

Igualtat
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DOCUMENT "PER UNES FESTES
SENSE AGRESSIONS SEXISTES A MÓRA LA NOVA - PROTOCOL D´ACTUACIÓ".
La Sra. Maria Font diu que es tracta d’una eina útil per donar resposta en cas de violència
masclista. Enguany per festes ja es van fer els primers passos en aquest sentit. Es preveu
en el protocol que hi hagin agents preventius (dins i fora del recinte). Pel que fa a les
entitats vull dir que quan entitat col·labori en una festa que organitzi l’Ajuntament s’aplicarà
el protocol, però quan una entitat promogui per ella mateixa una festa el protocol ja no seria
aplicable i serà la mateixa entitat la responsable. No obstant l’Ajuntament sempre estarà a
disposició per ajudar en el que convingui.
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La Sra. Carmen Ríos pregunta: Quantes persones heu format?
La Sra. Maria Font diu que 1 persona de Creu Roja, 3 vigilants municipals i 3 de seguretat
privada, i Jesús Álvarez i jo.
La Sra. Carmen Ríos pregunta:: Aquesta formació qui la imparteix? És oficial.
La Sra. Maria Font diu que la tècnica d’igualtat del Consell Comarcal. És oficial perquè la
imparteix la tècnica d’igualtat.

Aprovat per unanimitat

Fets

La Regidora de l’Àrea d’Igualtat d´aquest Ajuntament, senyora Maria Font, presenta el
document “PER UNES FESTES LLIURES D´AGRESSIONS SEXISTES A MÓRA LA NOVA
– PROTOCOL D´ACTUACIÓ”, que ha estat elaborat des de la regidoria com a eina per
intentar erradicar la violència masclista vers les dones en els entorns festius i d´oci que es
duguin a terme a Móra la Nova.
Aquest protocol d´actuació pretén dotar a l’Ajuntament de Móra la Nova d’un recurs per
detectar, prevenir i actuar sobre possibles agressions sexistes en els diferents actes festius
que s´organitzin al municipi.

Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya
Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER: APROVAR el document “PER UNES FESTES LLIURES D´AGRESSIONS
SEXISTES A MÓRA LA NOVA – PROTOCOL D´ACTUACIÓ” de l´Ajuntament de Móra la
Nova.
SEGON. SOTMETRE aquesta APROVACIÓ, a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de
TRENTA DIES (30) mitjançant anunci que es publicarà en el BOPT, al tauler d’anuncis de
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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.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D´ACORD PER LA SIGNATURA D´UN
"CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’
AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PER L´ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT
CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D´OCI".
La Sra. Maria Font diu que No és incompatible amb el protocol anterior. Al adherir-nos al
conveni de Generalitat aquesta ens donarà informació, formació i es proporcionaran els
distintius.

Aprovat per unanimitat

Fets

Per part de la regidora de la Dona, senyora Maria Font, es dóna compte de la proposta de
Conveni de col.laboració entre el Departament d´Interior i l’Ajuntament de Móra la Nova per
a l´adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d´oci, que
preveu criteris interpretatius i operatius per l´actuació de professionals de la seguretat quan
es trobin davant de conductes d´assetjament sexuals no penal, així com la col.laboració i
coordinació entre l´Ajuntament i el Departament d´Interior i la resta d´actors, serveis i
institucions implicats en les activitas d´aci i destinar el màxim de recursos i esforços de que
es disposi per prevenir i erradicar les violències sexuals al municipi.
El Departament d´Interior es compromet a:

1. Lliurar a l´Ajuntament un símbol distintiu que serveixi per identificar les entitats
adherides al Protocol, per tal de que se li doni visibilitat i l´integri en la seva imatge
corporativa.
2. Donar pautes en matèria de seguretat.
3.
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3. Adoptar mesures necessàries per formar els professionals de la seguretat, els
càrrecs electes i tècnics municipals, així com les diferents categories de personal
que treballa en les activitats d´oci.
4. Sensibilització i conscienciació a la ciutadania.
5. Coordinació de tots els actors.
6. Mesures alternatives a la sanció per a menors d´edat infractors.

Per la seva part els compromisos de l´Ajuntament seran:

1. Donar visibilitat i integrar en la seva imatge corporativa el símbol distingiu lliurat pel
Deaprtament d´Interior.
2. Deure d´aplicació del Protocol
3. Vetllar per que tots els actors rebin la formació obligatòria.
4. Sensibilitzar i conscienciar a al ciutadania.
5. Establir punts d´informació i atenció a les persones agredides.
6. Treballar de forma coordinada entre tots els actors, institucions i persones que
intervinguin en l’aplicació del Protocol.
7. Establir mesures alternatives a la sanció per a menors d´edat infractors.

Per al seguiment del conveni es crearà una comissió de seguiment integrada per un
representant del Departament d´Interior, i un representant d´aquet Ajuntament.
Vist que la signatura del conveni no comporta cap despesa per l´Ajuntament.

Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya
Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
RESOLUCIÓ INT/895/2019, de 4 d'abril, per la qual s'aprova el Protocol de seguretat
contra les violències sexuals en entorns d'oci, i es publiquen tant el Protocol com els
models de convenis de col·laboració per a l'adhesió al Protocol i el símbol distintiu
d'entitat adherida al Protocol

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. APROVAR el contingut i la signatura del Conveni de col.laboració entre el
Departament d´Interior i l’Ajuntament de Móra la Nova per a l´adhesió al Protocol de
seguretat contra les violències sexuals en entorns d´oci.
SEGON. NOMENAR representant de l´Ajuntament de Móra la Nova en al Comissió de
Seguiment del Protocol a la Regidora d’Igualtat, senyora Maria Font Vallespí.
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TERCER. FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura de l´esmentat conveni, i de tota la
documentació necessària per la seva efectivitat.
QUART. COMUNICAR aquests acords al Departament d´Interior pel seu coneixement i
efectes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

Hisenda
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES ANUALS DE L´EXERCICI 2018.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Secretari que dóna els resultats de les grans
magnituds econòmiques en relació als comptes del 2018: Romanent de Tresoreria:
407.861,09€: dient que és la imatge de l’Ajuntament si paguéssim tot el que tenim pendent
de pagar i ingresséssim tot el que tenim pendent d’ingressar, més els fons líquids. Estalvi
net: 624.161,33 €. Deute viu: 10,08 €. Resultat pressupostari: -2033,36€. Estabilitat:
Necessitat de finançament de 283.120,36€. Regla de la despesa: superada en 198.632,28
€. Conclou dient que això obliga a l’Ajuntament a fer un Pla Econòmic Financer. Quan a l’
estabilitat serà necessari adoptar mesures de correcció, d’ingressos o de despesa.
El Sr. Marc Fontanet diu: S’incompleix estabilitat i regla de la despesa i el període de
pagament als proveïdors. Caldrà fer un pla de sanejament. El punt 4 de l’informe del
secretari-interventor diu que cal elevar el pla econòmic financer en el termini d’1 mes des
de que es posi de manifest el desequilibri i diu que aquí el temps s’ha superat en escreix.
El Sr. Secretari diu que s’ha sol·licitat entre el juny i juliol un servei d’assistència econòmica
a la Diputació de Tarragona i que els mateixos triguen en entregar-lo ates que és un
document complex.
El Sr. Marc Fontanet diu que es tracta d’un incompliment de bastants mesos comparat amb
la confecció del Pla Econòmic que es va fer el mes d’abril del 2016 fruit de la inestabilitat
produïda amb la liquidació del 2015. I a més a més això coincideix amb el període electoral
municipal.
El Sr Alcalde diu que estan esperant rebre el document de Diptació de Tarragona.
El Sr. Secretari, diu que el la inestabilitat és conseqüència d’haver agafat l’estalvi dels anys
anteriors, que no és un problema estructural. Ara toca fer un Pla Econòmic i com que l’
estalvi s’ha anat reduïnt cal basar-se en mesures correctores d’ingressos i despeses de
cara a la previsió sobretot del 2020.

Transcripció de l'acta número 2019-0000006 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 10/10/2019, 10/10/2019

El Sr. Marc Fontanet pregunta si l’incompliment de fer en termini el Pla econòmic financer
pot suposar un incompliment greu en matèria pressupostària. Pot suposar això algun
perjudici a l’Ajuntament?
El Sr. Secretari, diu que algú del Ministeri podria cridar l’atenció, però vull entendre que
entregant en breu el Pla econòmic amb unes mesures correctores és el que més importa al
Ministeri o a Tutela Financera de la Generalitat.
La Sra. Carmen Ríos diu que no es pot endarrerir més la confecció del Pla. És un tema molt
important per la població.
El Sr. Carlos Trinchan diu que el 2018 va ser el primer pressupost que vau gestionar com
ERC íntegrament. El rati de deute s’ha baixat, però la bandera de gestió econòmica que
heu portat no lliga amb els números que dóna el secretari. Sobretot ens preocupa el
període de pagament als proveïdors. Creiem que s’ha de ser curós amb aquest tema,
pensant en el proveïdor.

6 A FAVOR: ERC
5 EN CONTRA: 2 de PSC + 3 de JUNTS

Fets
Per Decret de l’Alcaldia núm. 27/2019 de data 29/03/2019 es va procedir a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2018
Per resolució de l’Alcaldia es va resoldre resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte
General així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
D’acord amb l’art. 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, entre les
funcions atribuïdes a aquests funcionaris en relació a la comptabilitat destaca la de formar
el compte general de l’entitat local, el qual s’adjunta a la present proposta per donar
compliment a l’art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL).
Que en data 20/08/2019 es va publicar l’edicte d’exposició pública al BOP de la província
de Tarragona.
Que durant el termini d’exposició pública del Compte General de la corporació corresponent
a l’exercici 2018, així com en els vuit dies més NO s’han presentat objeccions o
reclamacions.

Fonaments de dret
Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de la corporació de l’exercici pressupostari 2018
integrats pels següents documents comptables:

Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Estat de canvis del patrimoni net.
Estat de fluxos d’efectiu.
La memòria.

Juntament amb la documentació complementària següent:

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus ens depenents.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

Mocions
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D´ERC-AM EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D’ENDESA I ALTRES
COMPANYIES.
Aprovat per unanimitat

Fets
LAURA GRIÑÓ SERRET, Regidora de l´Ajuntament de Móra la Nova, i en
representació del Grup Municipal d’ ERC-AM, presenta, per la seva aprovació pel Ple
Municipal, la següent
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MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D’ENDESA I ALTRES
COMPANYIES
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments
catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el
subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes
de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute
abans de l’1 d’octubre.
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa
popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser
aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de
63.000 talls elèctrics.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest
país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han
d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets
energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les
persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que
garanteixi una vida digna.
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la
lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d´ERC-AM de MÓRA LA NOVA proposa al Ple d’
aquest Ajuntament l’aprovació dels següents

Fonaments de dret
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels
drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera
transversal per fer complir la llei.
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les
més avançades del món.
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TERCER.- Exigir la condonació, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015.
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o
famílies, no permesos per la llei 24/2015.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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