
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió extraordinària de Ple Municipal núm. 12/2019 a celebrar el dia 16/10
/2019

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

Francesc Xavier Moliné RoviraPresident/a: 
Josep Maria Piñol JuradoSecretari/ària: 

16 d'octubre de 2019Dia: 
21:25Hora d'inici: 

22:30Hora de finalització: 
Sala de PlensLloc: 

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)

ACORDS

 SECRETARIA

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE1. 
MUNICIPAL NÚM. 11/2019 CELEBRADA EL DIA 26/09/2019.

Aprovada l'acta per unanimitat.

 HISENDA

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER, EXERCICIS 2019-2020.2. 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari que explica breument la proposta de pla
econòmic financer.
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que comparteixen la necessitat de prendre mesures d'ingressos i
de despeses, i pregunta com s'acotarà la despesa a reduïr.
 
El Sr. Alcalde diu que cada regidor haura de fer un sacrifici en les seves àrees.
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El Sr. carlos Trinchan diu que discrepen molt de la mesura prevista de venda de patrimoni
el 2019.
 
El Sr. Marc Fonatanet diu que el Pla arriba amb 6 mesos de retard i que si s'haguès fet
abans s'haurien pogut adoptar mesures correctores durant el 2019.

6 A FAVOR: ERC
3 ABSTENCIONS: JUNTS
2 EN CONTRA: PSC

Fets

1.- Vist l’inici de l’expedient per aprovar un pla econòmic financer per al període 2019- 2020
de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa en la

del pressupost de l’exercici 2018.liquidació 
 
2.- L’Alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació d’un pla econòmic financer per al
període 2019- 2020 així com encarregar a la Intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
 
3.- En data 4 de juliol de 2019 es va sol·licitar una assistència econòmico-financera a la
Diputació de Tarragona per tal que confeccionés un Pla Econòmic Financer per l’
Ajuntament de Móra la Nova, assistència que fou efectivament finalitzada en data 4 d’
octubre de 2019.
 
4.- Vist l’informe efectuat pel Tècnic de la Diputació de Tarragona, Sr. Eudald Aragonès, de
data 4 d’octubre de 2019, així com el formulari 9 de Pla Econòmic Financer 2019-2020 de l’
Ajuntament de Móra la Nova (models PR-0 i PR-1.2, ha remetre a Tutela Financera de la
Generalitat de Catalunya).
 
Vist l’informe del secretari-Interventor, de data 10 d’octubre de 2019, que dóna conformitat
amb total integritat a les consideracions i conclusions a les quals arriba l’esmentat Tècnic,
de manera que l’esmentat informe reprodueix el d’aquest.
 
4. ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2019-2020.L’Alcaldia 

Fonaments de dret

1. L’article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es realitzarà en un marc d’
estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea.
 
2. L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos de les
administracions públiques i altres entitats que formen part del sector públic s’ha de sotmetre
al principi d’estabilitat pressupostària i que les corporacions locals han de mantenir una
posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

3. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les
corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte
interior brut a mig termini de l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d’Economia i
Competitivitat. Afegeix que s'entén per despesa computable les despeses no financeres
exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A més a més, quan
s'aprovin canvis normatius que suposin augments o disminucions permanents de la
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys
en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar o disminuir en la quantia
equivalent.
 
4. L’article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració
incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el
següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa i estableix que aquest pla ha
de contenir com a mínim la informació següent:

Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, si s’escau, de l’incompliment
de la regla de despesa.
Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.
La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el
pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres extra pressupostaris en els
quals s’han de comptabilitzar.
Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el
pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions, en
consonància amb el que preveu l’informe al qual es fa referència a l’apartat 5 de l’
article 15.
Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

 
5. L’article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers s’han de presentar
al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment, que s’aprovaran pel Ple
de la Corporació en el termini màxim de dos mesos des de la presentació i que la seva
posada en marxa no podrà excedir de tres mesos des de la constatació de l'incompliment.
6. L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, disposa que
la intervenció elevarà al Ple un informe amb caràcter independent sobre el compliment de l’
objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i ens dependents en el
moment de l’aprovació del pressupost, modificacions i liquidació del mateix.
7. L’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà d’
elaborar el pla econòmic financer en les modificacions de crèdit finançades amb romanent
de tresoreria per a despeses generals.
8. L’article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que la corporació
local remetrà el pla econòmic i financer al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació per la corporació local.
9. De conformitat a l’article 23.4 de la LOEPSF el pla serà retut a l’òrgan de la comunitat
autònoma competent en matèria de tutela financera. Es donarà a aquests plans la mateixa
publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
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10. L’article 10.3 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals estableix que els ens locals que no estiguin inclosos en l'àmbit
subjectiu definit a l'article 111 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
que hagin incomplert l'objectiu d'estabilitat pressupostària en el moment de l'aprovació o
liquidació del pressupost o de l'aprovació del compte general, han d'acreditar, en la
sol·licitud d'autorització prevista a l'article 3, les mesures aprovades per a la correcció del
desequilibri pressupostari mitjançant la tramesa dels models PR-0 i PR 1.2.
 
11. L’article 11 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals estableix les previsions d’ingressos i despeses contingudes en el
model PR, en la versió que correspongui, han de ser objecte de seguiment per part del
Departament d’Economia i Finances trametent, durant el primer semestre de cada exercici
les dades corresponents al tancament comptable de l’exercici anterior.
 
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió
pressupostària:
 

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió
de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb
l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2
/2012, de 27 d'abril.

 

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Aprovar el pla econòmic financer per al període 2019-2020 d’acord amb la documentació
annexa a aquest expedient: Formulari 9 de Pla Econòmic Financer 2019-2020 de l’
Ajuntament de Móra la Nova (models PR-0 i PR-1.2, ha remetre a Tutela Financera de la
Generalitat de Catalunya).
 
2. Encarregar a la Intervenció Municipal que una vegada aprovat el pla econòmic financer,
remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
3. Publicar el pla econòmic financer aprovat al Butlletí Oficial de la Província a efectes
informatius.
 
4. Tenir el pla econòmic financer aprovat a disposició del públic durant el seu període de
vigència.
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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

EXP. 01/2020 OF, PROPOSTA D´ACORD PER L´APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA3. 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI DE 2020.

El Sr. Alcalde diu que gastem més que no ingressem i que l'estabilitat s'ha vist compromesa.
 
Diu que per paliar això es preveu incrementar ingressos i rebaixar despeses (en actes
lúdics, no en despesa social).
 
Diu que en l'altra legislatura s'havia rebaixat l'IBI potser essent massa optimistes i ara toca
pujar-lo. Diu que l'impost de vehicles també s'incrementa. Diu que aquest darrer feia molts
anys que no es pujava i que es tracta d'un impost progressiu.. Diu que també s'incrementa
l'IAE, que té menor impacte en els convilantants.
 
Diu que s'incrementa la taxa d'escombraries i clavegueram. El servei d'escombraries que
incrementa el cost cada any i les clavegueres generen també molt cost per l'Ajuntament en
els darrers anys.
 
Finalment quan a la Taxa de la llar d'infants i l'escola d'arts diu que són serveis deficitaris i
que s'ha de preveure un increment també en aquestes taxes.
 
Per altre costat diu el Sr. Alcalde que les despeses (personal, costos energètics, despeses
filtres de carbó actiu...) han augmentat i que cal equilibrar la balança.
 
Diu que els va doldre la notícia donada per mitjans de difusió del grup de JUNTS dient que
s'havia arruinat l'Ajuntament.
 
Diu el Sr. Alcalde que hi han molts AJuntaments que s'haurien arruinat si fos conseqüència
de l'elaboració d'un pla econòmic financer, ja que hi han moltíssims ajuntaments que
presenten aquesta documentació a la Generalitat.
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que no van penjar res a les xarxes perquè no considera que
estiguem arruinats però creu que el govern s'ha de posar les piles.
 
Diu que la proposta d'increment s'ha basat en lo més fàcil referint-se a l'increment de l'IBI.
Diu que potser hi han altres taxes que caldria haver augmentat, com la de la Fira o d'altres.
 
El Sr. Alcalde diu que no és fàcil omplir la Fira i que s'ha d'anar en compte.
 
El Sr. Carlos Trinchan diu que enten que el govern no ho estigui passasnt bé però que cal
mirar pels veïns.
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El Sr. Alcalde diu que de la taxa de la Fira no es pot obtenir la xifra dincrement necessària,
ni molt menys.
 
La Sra. M. Carmen Ríos diu que el propi grup d'ERC en l'anterior legislatura va dir que l'IBI
estava alt i ara puja no tan sols l'IBI sinó tota una relació d'impostos i taxes.
 
Diu que per una família petita l'increment pot resultar molt alt.
 
El Sr. Alcalde diu que no podem estar 8 anys sense incrementar els ingressos quan les
depseses van pujant. Diu que no els agrada però que ho han de fer.
 
El Sr. Jesús Álvarez diu que el govern s'ha de posar les piles i concienciar-se, però que
benvinguts a la concienciació als grups de l'oposició perquè amb el tràmit de pressupostos
només parlaven de incrementar les inversions i altres despeses.
 
Diu el Sr. Jesús Álvarez que davant el desequilibri es podia o bé retallar despeses, o
incrementar ingressos o les dues coses. I diu que les despeses donen molt poc marge de
rebaixa i que ells creuen que els serveis socials (llar, escola d'arts, ...) s'han de seguir
donant de manera que calia pujar els ingressos.

6 A FAVOR: ERC
5 EN CONTRA: JUNTS + PSC

Fets

Vist la Providencia d'Alcaldia de data 10/10/2019, de l'Exp. 01/2020 OF, de modificació de
les ordenances fiscals reguladoras d'impostos i de les taxes per la prestació dels serveis
per aplicar al proper exercici de 2020. 
 
Vist   els correspoennts Informes tècnics i econòmics presentats per la Secretaria-
Intervenció en data 10/10/2019, de modificació de les tarifes de les diferents ordenances
fiscals a que fa referència el present Exp. 01/2020 OF. 
 
D'cord amb el que s’estableix al RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament té la intenció de modificar el
contingut d’algunes de les ordenances fiscals reguladores dels impostos i de les taxes per
la prestació dels serveis que es detallen més avall, per la seva aplicació a l’exercici de 2020.
 
Tant els impostos com les taxes que pugui exigir l’Ajuntament són uns dels recursos que
aquest té per a poder dur a terme l’exercici de les funcions que la legislació l’atribueix.
Després del corresponent estudi econòmic realitzat d’algunes de les ordenances fiscals que
aquest ajuntament té, caldria adequar els seus imports a les necessitats dels serveis que
es presten.
 
Per tot l’exposat, es considera convenient la modificació de les següents ordenances fiscals
reguladores de les taxes que a continuació es relacionen i d’acord amb l’Annex adjunt a la
present proposta:
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ORDENANÇA FISCAL 01I, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)

ORDENANÇA FISCAL 02I, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (VEHICLES)

ORDENANÇA FISCAL 04I, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

ORDENANÇA FISCAL 08T, reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i
eliminació de residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)

ORDENANÇA FISCAL 09T, reguladora de la Taxa de clavegueram
(CLAVEGUERAM)

ORDENANÇA FISCAL 27T, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la
Llar d’infants municipal “El Comellar” (LLAR INFANTS)

ORDENANÇA FISCAL 25T, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis per l’
Escola municipal d’arts plàstiques i disseny (ESCOLA D’ARTS)

Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.

En conseqüència, :S'ACORDA

D’acord amb l’exposició de motius que s’ha fet, i atès l’establert a l’article 49 de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 16 i 17 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es PROPOSA al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:
 
PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2020, la modificació de les
ordenances fiscals reguladores de les taxes per la prestació dels serveis que a continuació
es detallen i segons Annex adjunt a la present proposta:
 

ORDENANÇA FISCAL 01I, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)

ORDENANÇA FISCAL 02I, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (VEHICLES)

ORDENANÇA FISCAL 04I, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

ORDENANÇA FISCAL 08T, reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i
eliminació de residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)

ORDENANÇA FISCAL 09T, reguladora de la Taxa de clavegueram
(CLAVEGUERAM)
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ORDENANÇA FISCAL 27T, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la
Llar d’infants municipal “El Comellar” (LLAR INFANTS)

ORDENANÇA FISCAL 25T, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis per l’
Escola municipal d’arts plàstiques i disseny (ESCOLA D’ARTS)

 
SEGON: Aquest acord provisional i el text de les modificacions s’han d’exposar al públic en
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de TRENTA DIES des del següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
 
Igualment, l’acord i el text de la modificació s’inserirà en la web municipal.
 
TERCER: En el cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional.
 
L’acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de la modificació es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
 
Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica.
 
 
 

ANNEX
PROPOSTA PER LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’

EXERCICI DE 2020
 

D’acord amb la proposta presentada per aquesta Alcaldia, per la modificació de les
Ordenances fiscals per a l’exercici de , es desenvolupa a continuació el text íntegre de2020
l’articulat que es preveu modificar per cada una de les Ordenances fiscals següents:
 
ORDENANÇA FISCAL 01I
Reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
 
És proposa modificar els diferents tipus impositius que es relacionen al punt 3 de l’article 6.

amb el següent redactat:Determinació de la quota líquida, 
 
Article 6. Determinació de la quota
...
3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents:
 

Tipus de béns immobles Tipus

    Béns immobles urbans 0,710

    Béns immobles rústics 0,562

    Béns immobles de característiques especials 0,800

...
 
ORDENANÇA FISCAL 02I
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (VEHICLES)
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És proposa modificar el coeficient que grava aquest impost, modificant-se el quadre tarifari
i, per tant el redactat de l’article segons detall5. Quota tributària, :
 
Article 5. Quota tributària
 
     Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l'impost fixat en  1.
l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'incrementaran per l'aplicació sobre
les mateixes del següent coeficient . Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit1,43
en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 
2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables
en aquest municipi serà el següent:
 

Potència i classe de vehicle Quota

 
    A) Turismes

De menys de vuit cavalls fiscals 18,05 €

De 8 a 11,99 cavalls fiscals 48,73 €

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 102,87 €

De 16 a 19,99 cavalls fiscals 128,14 €

De 20 cavalls fiscals o més 160,16 €

 
    B) Autobusos

De menys de 21 places 119,12 €

De 21 a 50 places 169,66 €

De més de 50 places 212,07 €

 
    C) Camions  

De menys de 1000 kg de càrrega útil 60,46 €

De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil 119,12 €

De 2999 a 9999 Kg de càrrega útil 169,66 €

De més de 9999 Kg de càrrega útil 212,07 €

 
    D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 25,27 €

De 16 a 25 cavalls fiscals 39,71 €

De més de 25 cavalls fiscals 119,12 €

 
    E) Remolcs i semiremolcs rossegats per vehicles de tracció mecànica

De menys de 1000 i més de 750 Kg de càrrega útil 25,27 €

De 1000 a 2999 kg. de càrrega útil 39,71 €

De més de 2999 Kg de càrrega útil 119,12 €

 
    F) Vehicles  

Ciclomotors 6,32 €

Motocicletes fins 125 cc cúbics 6,32 €

Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 10,83 €
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2.  

Motocicletes de més de 250 fins 500 cc 21,66 €

Motocicletes de més de 500 cc fins 1000 cc 43,31 €

Motocicletes de més de 1000 cc cúbics 86,63 €

 
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les diferents
tarifes serà el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822
/98, de 23 de desembre.
 
ORDENANÇA FISCAL 04I
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 
És proposa modificar el coeficient que grava aquest impost, modificant-se el punt 3 de l’
article , on consta el quadre del coeficient de situació de les diferents categories de7. Quota
l’impost. El redactat del mateix serà el següent:
 
Article 7. Quota
...
3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, s’
estableix la següent escala de coeficients a raó de la categoria atorgada al carrer on radiqui
l’etabliment, d’acord amb el següent:
 

Categoria Carrer Coeficient de situació

1a Major 1,20

2a Resta de carrers 1,30

...
 
ORDENANÇA FISCAL 08T
Reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids
urbans

 
Es proposa modificar el punt 2 de l’article , que recull les diferents tarifes6. Quota tributària
d’aquesta taxa, modificant-se en els següents imports:
 
Article 6. Quota tributària
...

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

 
Epígraf 1r. HABITATGES:
 

Tipus d’habitatge Import anual

 
    Per cada habitatge situat en nucli urbà

105,00 €

    Per cada habitatge situat en disseminats 75,00 €

 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar i en les condicions
mínimes que determina el Decret 274/1995, d’11 de juliol, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, i els allotjaments que no excedeixin de deu places.
 
Epígraf 2n. LOCALS SENSE ACTIVITAT:
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Tipus local Import anual

 
    Locals comercials sense activitat

140,00 €

    Locals d'us privat 55,00 €

 
S'entén per local d'us privat, aquell que es destina única i exclusivament a ús de llur
propietari sense que tingui la consideració d'habitatge.
...
 
ORDENANÇA FISCAL 09T
Reguladora de la Taxa de clavegueram

 
Es proposa modificar l’article , amb l’aplicació d’un nou quadre tarifari:5. Quota tributària
 
Article 6. Quota tributària
...
EPÍGRAF PRIMER: PER TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACTUACIONS A LA XARXA
DE CLAVEGUERAM:
 
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa d’euros
segons la següent TARIFA :
 

Conceptes Import unitari

 
    Quota per la connexió a la xarxa per habitatge, local o finques urbanes que no   a) 
estan exclusivament destinats a habitatge

 
 

165,00 €

b) Quota per l´ampliació d´aforament d´una connexió existent a la xarxa per
habitatge, locals o finques urbanes que no estan exclusivament destinats a
habitatge

 
 

165,00 €

c) Quota per la modificació d'una connexió existent a la xarxa per habitatges,
locals o finques urbanes que no estiguin exclusivament destinats a habitatge

 
 

165,00 €

 
 
EPÍGRAF SEGON: PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ:
 
La quota tributària que s´ha d´exigir per al prestació dels serveis de clavegueram i
depuració serà segons la següent TARIFA :
 
1r. HABITATGES:
 

Tipus habitatge Import anual

 
       Per cada habitatge

 
20,00 €

 
S´entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar i en les condicions
mínimes que determina el Decret 274/1995, d’11 de juliol, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, i els allotjaments que no excedeixin de deu places.
 
2n. ALLOTJAMENT:
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Tipus allotjament Import anual

 
      Allotjaments en general, fins a 25 places

 
40,00 €

      Allotjaments en general, de 26 places o més 55,00 €

 
S´entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els que
s´inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de
naturalesa anàloga.
 
3r. LOCALS SEGONS CATEGORIES:
 
1. COMERCIALS:
 

Tipus local comercial Import anual

 
      Fins a 10 treballadors

 
20,00 €

      Més de 10 treballadors 35,00 €

 
2. INDUSTRIALS:
 

Tipus local industrial Import anual

 
      Fins a 10 treballadors

 
20,00 €

      Més de 10 treballadors 35,00 €

 
S'entén per locals comercial a qualsevol local destinat a la compra-venda de productes en
general.
 
S'entén per locals industrials els destinats a l’emmagatzemament i transformació de
matèries primeres o altres productes, els tallers mecànics en general, així com altres no
expressament tarifats però en els quals l'activitat que s'hi desenvolupi tingui la consideració
d'indústria.
 
4t. ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ:
 

Tipus establiment de restauració Import anual

 
      Restaurants

 
50,00 €

 

      Cafeteries

      Pubs

      Bars

 
5è. ESTABLIMENTS D'ESPECTACLES:
 

Tipus establiment d’espectacles Import anual

 
      Sales de festes, de ball i discoteques

50,00 €

...
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ORDENANÇA FISCAL 25T
Reguladora de la Taxa de la prestació de serveis per l’Escola municipal d’arts
plàstiques i disseny
 
L’actual ordenança 25T, recull en els seus quadres tarifaris els imports pels diferents
serveis que presta, tants educatius com per l’adquisició de materials específics pel
desenvolupament dels mateixos.
 
Atès el que disposen els articles 20 i 21 41 i 42 del RD 2/2004, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, respecte a les taxes, així com els articles
41 i 42 del mateix text, respecte als preus públics, caldrà incoar el corresponent expedient
que reguli la imposició de preu públic per la adquisició i venda dels diferents materials que l’
escola ofereix.
 
És per això que, es proposa modificar l’article 4 de l’apartat , amb el següentIII: Quantia
quadre tarifari:
 
III: Quantia
 
ARTICLE 4
 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
 

Matrícules alumnes. Cicles Oficials i no oficials Taxa

 
    Adults

275,00 €

    Infantil 275,00 €

 
Mitja matrícula alumnes. Cicles Oficials i no oficials. Període

març a juny
Taxa

 
    Adults i infantil

140,00 €

 
Lloguer forn o esmaltadora Taxa

 
    Alumne: peça cuita baixa

perímetre x alçada x  €0,007

    Alumne: peça cuita alta perímetre x alçada x 0,015 €

 
Lloguer forn o esmaltadora Taxa

 
    Peça cuita baixa

perímetre x alçada x 0,015 €

    Peça cuita alta perímetre x alçada x 0,02 €

 
ORDENANÇA FISCAL 27T
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis a la Llar d’infants municipal de
Móra la Nova “El Comellar”

 
Es proposa modificar l’article , amb els nous imports del quadre tarifari6è. Quota tributària
següents:
 
Article 6è. Quota tributària
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1.  

2.  

3.  

a.  

b.  

4.  

5.  

 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
 

CONCEPTES IMPORTS

 

Matrícula, pagament únic per curs lectiu
 

115,00 €

 

Servei educatiu , preu mensual

(Horari: 9.00 h a 13,00 h i de 15,00 h a 17,00 h, o el que estigui establert)

 
125,00 €

 

Servei de menjador sense menjar, preu mensual:

 

Servei de carmanyola, preu mensual:

Tarifa general
Lactant

 
 

45,00 €
45,00 €

 

Servei de carmanyola eventual, preu per servei:

Tarifa general
Lactant

 
 

5,00 €
5,00 €

 

Servei educatiu , preu unitari del servei
 

25,00 €

 

Quota hora servei eventual, preu hora
 

3,00 €

 
 

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

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2019.4. 

Aprovat per unanimitat.

Fets

Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses que es detallen en la part dispositiva.
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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, 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: 
 

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la proposta de
modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa pel president a l’
aprovació del Ple de la corporació.
 
En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per capítols, al BOP i
al tauler d'anuncis.
 
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’
Ajuntament per majoria simple.

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER: APROVAR l’expedient de modificació de crèdit, del tipus de suplement de crèdit,
a finançar mitjançant baixa de crèdits d’aplicacions pressupostaries del pressupost vigent
de 2019 d’acord amb la següent PROPOSTA:
 

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN BAIXA

 
Aplicació pressupostària 2019      

Org.
Prog.
(àrea de
despesa)

Econòmica Sp. Descripció

Crèdits
definitius
a b a n s
modificació

Import baixa
despeses
q u e
determina el
finançament

Crèd i t
definitiu
després de
l a
modificació

0 929 50000 1
Fons de contingència
d 'execuc ió
pressupostària

20.000,00 20.000,00 0,00
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TOTAL IMPORT
MODIFICAT   20000  

 

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN ALTA

 
Aplicació pressupostària 2019      

Org.
Prog. (àrea
d e
despesa)

Econòmica Sp.
Descripció aplicació
pressupostària

Crèdits
definitius
a b a n s
modificació

Import alta
de crèdit

Crèd i t
definitiu
després de
l a
modificació

7 161 20301 1 Lloguer maquinària /
instal·lacions aigua

4000 20.000,00 24000

               

       
TOTAL IMPORT
MODIFICAT   20000  

 
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.

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

 ELECCIONS

SORTEIG PER LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS5. 
QUE ES CONSTITUIRAN A MÓRA LA NOVA, AMB MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA
D'ELECCIONS A CORTS GENERALS EL PROPER DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

Aprovat per unanimitat.

SORTEIG DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A
LES ELECCIONS A CORTS GENERAL CELEBRAR EL DIA 10/11/2019

 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general, es realitza el sorteig públic per designar els membres de les meses
electorals que s’han de constituir el dia 10 DE NOVEMBRE DE 2019 amb motiu de les
eleccions a CORTS GENERALS 2019 al municipi de Móra la Nova, convocades pel Reial
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Decret 551/2019, de 24 de setembre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i
de convocatòria d´eleccions
 
Del sorteig efectuat en resulten escollides les persones que tot seguit es relacionen, les
quals hauran d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.
 
DISTRICTE PRIMER
 
SECCIÓ: 1
MESA: A
 
TITULARS:
 
PRESIDENT/A: SRA. BEGOÑA A. BELMONTE ESCRICHE DNI 18437095L

1r VOCAL: SRA. LUISA JARDÍ LORÁN DNI 39867769Y

2n VOCAL: SRA. CANDELARIA GÓMEZ DIAZ DNI 39858347Z

 
SUPLENTS:
 
DEL PRESIDENT/A: SRA. JOANA M. GARÍ GRANGÉ DNI 77834442G

DEL PRESIDENT/A: SR. JOSE CASADÓ ESCRIBÁ DNI 77830279G

DEL 1r VOCAL: SRA. LÍDIA LAUNES CABRERA DNI 77834447D

DEL 1r VOCAL: SR. JOAN R. GUIAMET ARAGONÉS DNI 39674230N

DEL 2n VOCAL: SRA. DARYA CORRONS MAZUR DNI 48281242X

DEL 2n VOCAL: SRA. JOSEFINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ DNI 78578875L

 
 
SECCIÓ: 1
MESA: B
 
TITULARS:
 
PRESIDENT/A: SRA. SUSANA MATA GONZALVO DNI 39894995T

1r VOCAL: SRA. M. REMEI SANCHO CEDÓ DNI 39848918S

2n VOCAL: SR. CARLES SOLE ROCA DNI 45720667W

 
SUPLENTS:
 
DEL PRESIDENT/A: SRA. MERITXELL PEDRAZA HERNÁNDEZ DNI 47856230S

DEL PRESIDENT/A: SRA. JESSICA PÉREZ JIMÉNEZ DNI 39919697T

DEL 1r VOCAL: SR. DAVID ROJAS PIÑOL DNI 77835177A

DEL 1r VOCAL: SRA. PILAR REYES RAPELA DNI 39854982F

DEL 2n VOCAL: SRA. CONCEPCIÓN REDONDO RUZ DNI 43506870R

DEL 2n VOCAL: SRA. ELISABET MUNTANÉ VICENTE DNI 47628156D

 
 
DISTRICTE SEGON
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SECCIÓ: 1
MESA: A
 
TITULARS:
 
PRESIDENT/A: SR. JOAN FABREGAT BENAIGES DNI 39711415Y

1r VOCAL: SRA. ANNAÏS JOVE RIOS DNI 53967764N

2n VOCAL: SR. XAVIER CRESCENTI PUJOL DNI 77835087M

 
SUPLENTS:
 
DEL PRESIDENT/A: SRA. MANUELA GÓMEZ DÍAZ DNI 39859976X

DEL PRESIDENT/A: SRA. M. JESÚS FERNÁNDEZ MONSALVE DNI 01174813L

DEL 1r VOCAL: SRA. M. DOLORES FERRUS GRAU DNI 39844865X

DEL 1r VOCAL: SR. IGNACIO ALBI MARÍN DNI 39846784C

DEL 2n VOCAL: SRA. MARTA FERRÉ CEREZUELA DNI 47859843V

DEL 2n VOCAL: SR. FREDERIC CERVELLÓ PIÑOL DNI 77835180Y

 
 
SECCIÓ: 1
MESA: B
 
TITULARS:
 
PRESIDENTA/A: SRA. M. ROSA SEGARRA MONTAÑÉS DNI 77832347W

1r VOCAL: SRA. GISELA TORNÉ GUTIERREZ DNI 77835758D

2n VOCAL: SR. JULIO C. UNGIDOS GÓMEZ DNI 39886191M

 
SUPLENTS:
 
DEL PRESIDENT/A: SRA. MONTSERRAT RAMOS BLADÉ DNI 77835301N

DEL PRESIDENT/A: SRA. ELISENDA PUELL CASADÓ DNI 77833831Z

DEL 1r VOCAL: SRA. ESPERANZA PONFERRADA CORTÉS DNI 77830258Y

DEL 1r VOCAL: SR. SANTIAGO I. TEIRA BELLORINI DNI 39930140R

DEL 2n VOCAL: SRA. ELISENDA TURCH CEDÓ DNI 52609712H

DEL 2n VOCAL: SRA. M. MONTSERRAT SARDÁ SANAHUJA DNI 39860226F

 
D´aquesta elecció se’n donarà compte a la Junta Electoral de Zona de Reus, i es procedirà
a efectuar les corresponents notificacions a les persones designades.

 INTERVENCIONS

INTERVENCIONS6. 
El Sr. Carlos Trinchan prèvia obtenció de la paraula del Sr. Alcalde, diu que condemna els
actes violents que s'estan duent a terme aquests dies. Diu que creuen que no bé del
moviment independentista
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Alcalde President

Francesc Xavier Moliné Rovira

Secretari Interventor

Josep Maria Piñol Jurado
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