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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 02/2020, a celebrar el dia 16/01/2020
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 16 de gener de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:30
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)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, NÚM. 15/2019, CELEBRADA EL DIA 27/12/2019
Aprovada l'acta per unanimitat.

HISENDA
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2020
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El Sr. Alcalde fa lectura de la proposta i dóna la paraula al Sr. Secretari-Interventor, que fa una
breu explicació dels principals ratis econòmics a tenir en compte, segons informe emès a tal
efecte.
El Sr. Carlos Trinchan diu que troben bé les inversions del riu i del Carrer Rafel de Casanoves
previstes al Pressupost 2020. Diu que s'ha rectificat el pressupost que inicialment s'havia
previst, rebaixant 65.000 € de despesa i augmentant 30.000 € d'ingressos.
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To seguit pregunta a l'equip de govern si s'ho han passat bé retallant. El Sr. Alcalde diu que no.
Dient el Sr. Carlos Trinchan que d'aquí a 3 anys s'haurà de retallar 300.000 € (quan es tanqui
l'abocador de residus) i pregunta si l'equip de govern té una solució.
El Sr. Alcalde diu que a Montbrió del Camp tenen una població similar a la de Móra la Nova i 1
milió menys de recursos, i que també se'n surten. Diu a continuació que creu que serà dramàtic
i afegeix que no creu que lo millor sigui pujar impostos.
El Sr. Carlos Trinchan pregunta si l'equip de govern té idea de com afrontar el futur.
El Sr. Jesús Álvarez diu que ja sabíem quan va arribar el GRT que l'euro per tona era "pan para
hoy, hambre para mañana". I afegeix que arriba un moment que fer més equipaments resulta
insostenible. Ja ho vam dir quan es va proposar de fer residència.
El Sr. Carlos Trinchan diu que és difícil trobar una empresa que ingressi 200.000 o 300.000 €.
El Sr. Alcalde diu que han escollit pel PUOSC una inversió en estalvi energètic, per disminuir
despesa, i afegeix que hi han ajuntaments que reben el PAM i el dediquen a despesa corrent.
El Sr. Carlos Trinchan diu que està pensant en inversions per portar ingressos. Diu que enlloc
per exemple de fer la inversió dels rentadors es podria fer inversió per portar ingressos, i
afegeix que la falta d'iniciativa en solucions per portar ingressos és un problema.
El Sr. Alcalde diu que no veu un parking d'autocaravanes com a solució per portar 200.000 €.
El Sr. Jesús Álvarez diu que arriben a l'Ajuntament moltes obligacions d'administracions
superiors demanant que es facin inversions, però el que realment cal és mantenir els
equipaments existents.
El Sr. Marc Fontanet diu que pensen que els pressupostos estan bé, però veuen també que el
capítol 1 i 2 s'emporta la major part del pressupost. Diu també que no creu que hi pugui haver
cap nova empresa que dóni 300.000 €, però creu que cal adelantar-se al moment en que es
suprimeixin els diners del GRT i dels Fons Enresa.
Diu que també troben a faltar una despesa en concienciació en reciclatge, responent l'Alcalde
que tenen alguna partida de formació que es podria destinar a concienciació.
El Sr. Carlos Trinchan diu quan al tema de la recollida d'escombraries, que ja van dir fa 3 anys,
quan es veia que la despesa de la recollida d'escombraries s'aniria augmentant, que era el
moment de fer el porta a porta.
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El Sr. Alcalde diu que ara és millor moment perquè la gent està més sensibilitzada.

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

Fets
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L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost general
de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per l’elaboració del pressupost:

1.
2.
3.
4.

Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior
Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
Beneficis fiscals en tributs locals
Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de
despesa social

Mitjançant Provisió de l’Alcaldia s’ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost
adjuntant-se la següent documentació:
1. Previsions d’ingressos i despeses
2. Bases d’execució del pressupost
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenten en
relació al pressupost vigent
4. Inversions a realitzar en l’exercici
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període de 4 anys

Consta en l’expedient l’Informe del secretari-interventor, on es detalla la proposta de plantilla de
personal de la Corporació i s’adjunta:

1. Annex de personal

Els ens dependents (Consorci per la promoció del Sòl Industrial del Molló) han aportat la
documentació requerida per a formar el pressupost general.
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost de conformitat amb el
Reial Decret Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels
Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Adjuntant-se al mateix
informe els Annexos:

1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el del Consorci per la
promoció del Sòl Industrial del Molló.
2.
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2. Informe econòmic financer, en el que s’exposen les bases utilitzades per l’avaluació dels
ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i,
en conseqüència l’efectiva anivellació del pressupost

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A21AA20DCA4345B1AFD0F98EFCD0ABCF i data d'emissió 03/07/2020 a les 09:18:25

Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat,
regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’estabilitat
pressupost
Per part de l’Àrea de Secretària s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del
pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Fonaments de dret
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti
en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes
en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el
pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment
per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del
15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel
que fa a les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada
any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació,
inversions i finançament per a l'exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre
la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el
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president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i
amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el
present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació,
esmena o devolució.
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4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general,
no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas
contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual
hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la
província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i
la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada
publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses
de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
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L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art.
168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
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L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla és el Ple
de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de
règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 47 de l’esmentada Llei.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020 d’acord amb l’objectiu d’
estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren. Amb l’
aprovació del pressupost s’aproven tots els documents que el conformen, entre d’altres les
bases d’execució del pressupost pel 2020.

Pressupost

2020

Dades dels ens dependents:

CONSORCI
PROMOCIÓ SÒL
INDUSTRIAL DEL
MOLLÓ

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

CONSORCI
PROMOCIÓ SÒL
INDUSTRIAL DEL
MOLLÓ

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 2

5.832,67

Capítol 3

Capítol 3

150,00

Capítol 4

5.982,67

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9
TOTAL

5.982,67

TOTAL

5.982,67

APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT
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1.725,00

aportació
corrents

per

despeses

Dades de l'ajuntament:

AJUNTAMENT
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Capítol 1

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

PRESSUPOST DE
DESPESES

1.130.500,00

Capítol 1

1.547.400,00

Capítol 2

28.000,00

Capítol 2

1.300.205,00

Capítol 3

706.150,00

Capítol 3

5.700,00

Capítol 4

968.350,00

Capítol 4

158.015,00

Capítol 5

349.725,00

Capítol 5

10.900,00

Capítol 6

537.235,00

Capítol 6
Capítol 7

421.530,00

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

TOTAL

Pressupost
consolidades:

AJUNTAMENT

amb

3.604.255,00

TOTAL

44.800,00
3.604.255,00

dades

CONSOLIDAT

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

1.130.500,00

Capítol 1

1.547.400,00

Capítol 2

28.000,00

Capítol 2

1.306.037,67

Capítol 3

706.150,00

Capítol 3

5.850,00

Capítol 4

972.607,67

Capítol 4

156.290,00

Capítol 5

349.725,00

Capítol 5

10.900,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

537.235,00

Capítol 7

421.530,00

Capítol 7

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 9

0,00

Capítol 9

44.800,00

TOTAL

3.608.512,67

TOTAL

3.608.512,67

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
3.263.007,00 € €
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient.
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
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L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
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Cinquè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes
de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els
termes que estableix l’art. 169 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum
del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.

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

DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L´ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES i
DESPATX D'OFICI
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 374 AL NÚM. 543
DE 2019
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 374 al núm. 543 de 2019,
amb un total de 85.
Resum per unitats
85 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
Data
decret

Unitat

Assumpte

201921 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 21/10/2019'
0000375 de 2019
Secretaria
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201922 d'octubre À r e a
Sol·licitud d'autorització d'accés a dades de l'Agència Espanyola
0000377 de 2019
Secretaria d'Administració Tributària (AEAT)
201922 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 41/2019 de data 23 d'octubre
0000378 de 2019
Secretaria de 2019'
201923 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
0000380 de 2019
Secretaria Comptes el dia 29/10/2019'
201923 d'octubre À r e a
Resolució imposició de sanció 08/7292-2019 Rosana Rubio Ferron
0000384 de 2019
Secretaria
201923 d'octubre À r e a
Aprovació, si escau, de la llista definitiva rectificada d’admesos i exclosos.
0000392 de 2019
Secretaria procès selectiu - programa de garantia juvenil 201929 d'octubre À r e a
Resolució imposició sanció 08/7297-2019 Cristian Ibañez Gómez
0000395 de 2019
Secretaria
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201930 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 42/2019 de data 31/10/2019'
0000397 de 2019
Secretaria
201930 d'octubre À r e a
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 31/10/2019'
0000398 de 2019
Secretaria
201931 d'octubre À r e a
Subvenció anual 18/19. Colla de diables
0000399 de 2019
Secretaria
5
d e
2019Àrea
novembre de
Estimació plec de descàrrec sanció 10/7319-2019
0000412
Secretaria
2019
6
d e
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 06/11/2019'
0000415
Secretaria
2019
6
d e
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 43/2019 de data 07/11/2019'
0000416
Secretaria
2019
7
d e
2019Àrea
novembre de
Imposició sanció 08/7295-2019
0000423
Secretaria
2019
8
d e
2019Àrea
novembre de
De delegació de competències al 1er Tinent d’Alcalde
0000429
Secretaria
2019
12
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 44/2019 de data 13 de
novembre de
0000432
Secretaria novembre de 2019'
2019
13
de
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 13/11/2019.'
0000434
Secretaria
2019
14
de
2019Àrea
novembre de
Sol·licitud canvi de titularitat del nínxol 234 D per defunció del titular
0000436
Secretaria
2019
14
de
2019Àrea
novembre de
Sol·licitud canvi de titularitat nínxol 234 D per defunció del titular
0000437
Secretaria
2019
14
de
2019Àrea
novembre de
Canvi de titularitat del nínxol 219 A a favor de Mª Pilar M. Cabeza Casión
0000438
Secretaria
2019
14
de
2019Àrea
Estimació Plec de descàrrec sanció nº 09/7312-2019 Montserrat Viña
novembre de
0000439
Secretaria Borrull
2019
14
de
2019Àrea
novembre de
Estimació plec de descàrrec sanció exp. 11/7366-2019
0000441
Secretaria
2019
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14
d e Àrea
2019Canvi de titularitat del nínxol 204 del departament A
0000442 novembre de Secretaria
2019
19
de
2019Àrea
Modificació titularitat gual permanent núm. 247, C. Ramon Perelló núm.
novembre de
0000448
Secretaria 0018
2019
19
de
2019Àrea
Canvi de titularitat taxes d'escombraries i clavegueram c. Julià Grimau
novembre de
0000449
Secretaria núm. 23 02 01
2019
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19
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació taxes clavegueram Pl. de la Verdura núm.
novembre de
0000450
Secretaria 0007
2019
19
de
2019Àrea
Canvi de titularitat taxes d'escombraries i clavegueram c. Major núm. 0098
novembre de
0000451
Secretaria - 0100, 01 A
2019
19
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram Av.
novembre de
0000452
Secretaria Lluís Companys núm. 033
2019
19
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i devolució taxes escombraries i clavegueram C. Rafel
novembre de
0000453
Secretaria de Casanoves núm. 0042 01
2019
19
de
2019Àrea
Canvi de titularitat taxes d'escombraries i clavegueram Pssg. de l'Estació
novembre de
0000454
Secretaria núm. 0007
2019
19
de
2019Àrea
novembre de
Resolució estimació plec descàrrec exp. 11/7368-2019
0000455
Secretaria
2019
19
de
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 45/2019 de data 20/11/2019'
0000456
Secretaria
2019
20
de
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 20/11/2019'
0000457
Secretaria
2019
21
de
2019Àrea
novembre de
Imposició sanció exp. 09/7299 José Manuel Ortí Llorens
0000459
Secretaria
2019
21
de
2019Àrea
novembre de
Imposició sanció exp. 08/7289-2019 José Fernández Lindon
0000460
Secretaria
2019
21
de
2019Àrea
novembre de
Imposició sanció per impagament 09/7306-2019
0000461
Secretaria
2019
26
de
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 46/2019 de data 27/11/2019'
0000462
Secretaria
2019
27
de
2019Àrea
novembre de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 27/11/2019'
0000463
Secretaria
2019
29
de
2019Àrea
novembre de
Estimació Plec de descàrrec sanció 10/7345-2019
0000470
Secretaria
2019
29
de
2019Àrea
novembre de
Imposició de sanció exp. 09/7308-2019 Montserrat Cabellos Montroig
0000471
Secretaria
2019
2019-

29

de

Àrea
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0000473 novembre
2019

de Secretaria Imposició sanció expedient nº 09/7307-2019

3
d e
2019Àrea
desembre de
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 47/2019 de data 04/12/2019'
0000475
Secretaria
2019
4
d e
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció 09/7305-2019 Habibi Azzal Arab
0000476
Secretaria
2019
4
d e
2019Àrea
desembre de
Imposició Sanció 09/7302-2019 José Luís Alcalá Tarriaz
0000477
Secretaria
2019
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4
d e
2019Àrea
desembre de
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 04/12/2019'
0000481
Secretaria
2019
9
d e
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció 09/7309-2019 Lupu Petrisor
0000483
Secretaria
2019
10
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 48/2019 de data 11 de
desembre de
0000484
Secretaria desembre de 2019'
2019
11
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 10/7338-2019 Ayrie Sabrieva Mehmedova
0000485
Secretaria
2019
11
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 11/7358-2019 Elena Valencia Moreno
0000486
Secretaria
2019
11
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 09/7310-2019 Petrisor Lupu
0000487
Secretaria
2019
11
de
2019Àrea
Canvi de titularitat taxes escombraries i clavegueram C. Major núm. 0039
desembre de
0000488
Secretaria 00 i 01
2019
11
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram C.
desembre de
0000489
Secretaria Major núm. 85 i C. Santiago Russinyol núm. 3
2019
11
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram C.
desembre de
0000490
Secretaria Major núm. 146
2019
11
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Comissió de coordinació de data 11 de desembre de
desembre de
0000491
Secretaria 2019.'
2019
12
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació preu públic escombraries carrer Diagonal
desembre de
0000492
Secretaria núm. 0012
2019
12
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació preu públic escombraries carrer Major
desembre de
0000493
Secretaria núm. 0019 00 01
2019
12
de
2019Àrea
Canvi de titularitat del nínxol 44 B del cementiri municipal Adelaida Murria
desembre de
0000494
Secretaria Fernández
2019
12
de
2019Àrea
Canvi de titularitat llicència OVP amb taules i cadires carrer Diagonal núm.
desembre de
0000495
Secretaria 0012
2019
2019-

12
de
desembre de À r e a

Canvi de titularitat preu públic escombraries Pl. Catalunya núm. 0002 00
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0000496 2019

Secretaria

12
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació taxes escombraries i clavegueram C.
desembre de
0000497
Secretaria Reus núm. 0009
2019
16
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 10/7336 Josep Mª Anguera Jardí
0000500
Secretaria
2019
16
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 09/7317-2019
0000501
Secretaria
2019
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17
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 49/2019 de data 18 de
desembre de
0000503
Secretaria desembre de 2019.'
2019
18
de
2019Àrea
desembre de
Liquidació taxes any 2016, carrer L'Estel núm. 21
0000506
Secretaria
2019
18
de
2019Àrea
Canvi de titularitat i domiciliació taxes carrer Lluís Perpinyà i Castellà núm.
desembre de
0000507
Secretaria 0003 01 02
2019
18
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 10/7335-2019 Jaume Borràs Galcerán
0000509
Secretaria
2019
18
de
2019Àrea
Imposició de sanció de sanció exp. 10/7332-2019 Distribució de Begudes
desembre de
0000511
Secretaria Grup 3, S.L.
2019
18
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 10/7333-2019 Enrique González Grau
0000512
Secretaria
2019
18
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Comissió de Coordinació de data 18 de novembre de
desembre de
0000516
Secretaria 2019'
2019
19
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de
desembre de
0000517
Secretaria Comptes el dia 24/12/2019'
2019
19
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 15/2019, a
desembre de
0000518
Secretaria celebrar el dia 27/12/2019'
2019
20
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 10/7339-2019 Javier Rufas Barea
0000519
Secretaria
2019
20
de
2019Àrea
desembre de
Imposició de sanció exp. 10/7325-2019 Fernando Ortega Vernet
0000520
Secretaria
2019
23
de
2019Àrea
desembre de
Imposició sanció nº 08/7159-2019 Juan Carlos Beltran Artola
0000529
Secretaria
2019
24
de
2019Àrea
desembre de
sol·licitud subv. 2019. Col·lectiu de dones
0000531
Secretaria
2019
27
de
2019Àrea
desembre de
Subv. anual 2019. APPFI
0000532
Secretaria
2019
27
de
2019Àrea
desembre de
Sol·licitud subv. 2019. Mans Unides
0000534
Secretaria
2019
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27
d e Àrea
2019Sol·licitud subv. 2019. Fundació Miquel Valls
0000535 desembre de Secretaria
2019
27
de
2019Àrea
desembre de
Sol·lic. subv. anual 2019. Llar dels jubilats
0000536
Secretaria
2019
27
de
2019Àrea
desembre de
Sol·lic. subv. anual 2019. Confraria de Sant Crist de l'Agonia
0000537
Secretaria
2019
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27
de
2019Àrea
desembre de
Subv. anual 2019. Amics de la gent gran
0000538
Secretaria
2019
27
de
2019Àrea
desembre de
De proposta nomenament accidental de secretària-interventora.
0000539
Secretaria
2019
28
de
2019Àrea
desembre de
Sol·licitud subv. 2019. Barri del Remei
0000541
Secretaria
2019
28
de
2019Àrea
desembre de
Sol·lic. subv. 2019. AMPA IE 3 d'Abril
0000542
Secretaria
2019
30
de
2019Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local nº 50/2019 de data 31 de
desembre de
0000543
Secretaria desembre de 2019'
2019

4. MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNCIPI DE MÓRA LA NOVA LLIURE DE RACISME
Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència del punt 4 de l'ordre del dia es
passa a la seva deliberació i votació.

Aprovat per unanimitat.
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen un efecte
directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. Aquest increment de les
persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos factors que afecten
especialment a països de la Conca del Mediterrani, del continent Africà i de l’Orient Mitjà, com
són el major nombre de conflictes bèl·lics, el continu ofec econòmic al qual el sistema
capitalista sotmet a aquests països o les greus conseqüències que està reportant la crisi
climàtica.
Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida d’aquestes
persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com Volem Acollir o
Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la nova ciutadania. L’
administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de recursos, de la incapacitat de
coordinació i cooperació entre administracions, de l’existència d’una Llei d’Estrangeria que
atempta directament sobre els drets i llibertats de les persones migrades i, sobretot, de la
manca de voluntat per part del Govern Espanyol i dels estats membres de la Unió Europea de
treballar per cercar solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que
condueixen a aquestes persones a marxar de casa seva.
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A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha d’afegir un
factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió d’aquestes persones
migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu discurs i els seus atacs dirigits
cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó l’assumpció per part d’altres forces polítiques
del discurs i la narrativa xenòfoba que els partits neo-feixistes prediquen. Això, juntament amb
la falta de voluntat per aïllar aquests tipus de partits a les institucions, està erigint més murs
que dificulten enormement la relació d’aquestes persones en el teixit social dels Països
Catalans.
És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva per
garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu d’arribar a
Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de gestionar a nivell
psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les dificultats burocràtiques a les
quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per integrar-se en la nova societat i
amb les diferències que existeixen entre ells i la població nativa, agreujant-se encara més si
parlem de joves migrats no acompanyats. Tot plegat requereix una assistència i una atenció
pròxima, en la qual els municipis, els ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un
paper cabdal.
Des del Jovent Republicà (i Esquerra Republicana) defensem que els Països Catalans han
estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra d’acollida, i per això elaborem un
document que garanteixi que a nivell municipal això sigui una realitat. Amb aquesta moció el
nostre municipi de Móra la Nova es declara municipi lliure de racisme, i el ple, l’ajuntament i el
govern municipal accepta complir els següents punts i per tot això:
ACORDA:

1. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència per garantir una acollida digna i integradora d’aquelles persones joves
migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.
2. Elaborar un pla d’acollida municipal, amb termini màxim a la fi del mandat present, que
es focalitzi en l’adequada integració de les persones migrades en el teixit social del
municipi.
3. Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos d’esquadra,
per combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i estigmatitzen a les
persones migrades.
4. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen.
5. Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no assumir
els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar institucionalment a
aquells partits polítics que representin a l’extrema dreta.
6. Traslladar aquest acord a les diverses instàncies

PRECS I PREGUNTES
5. PRECS I PREGUNTES DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS
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El Sr. Carlos Trinchan pregunta si els carnets DEA dels treballadors els tenim vigents.
La Sra. Laura Griñó diu que l'any passat es van fer cursos i que creu que sí, responent el Sr.
Carlos Trinchan que quan van entrar a govern els carnets estaven caducats en 3 o 4 anys.
El Sr. Jordi López pregunta si pel gas de l'Institut Escola no es podria posar un temporitzador
(ja que hi ha dies que està oberta la calefacció fora d'horari). El Sr. Alcalde diu que des de la
direcció del centre haurien de donar les instruccions per aturar la calefacció les hores que el
centre estigui tancat.
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El Sr. Carlos Trinchan demana que les actes de les Juntes de Govern Local s'enviïn amb més
freqüència, sense haver d'esperar tant en rebre les esmentades actes.
La Sra. Mari Carmen Ríos pregunta quan es farà l'obra escollida en els pressupostos
participatius.
El Sr. Alcalde diu que l'obra escollida és l'arranjament de les voreres de l'Avda. Caixa de
Pensions, que s'ha fet projecte, s'ha adjudicat a finals d'any i està previst de començar durant
el primer trimestre del 2020.
El Sr. Marc Fontanet pregunta per l'import de 2.180 € previst pel punt d'informació, responent la
Sra. Laura Griñó que és el preu anual del servei.
Demana el Sr. Marc Fontanet el balanç de visitants i el calendari d'obertures del punt
d'informació, responent la Sra. Laura Griñó que precisament aquests dies l'adjudicatari del
servei està preparant les dades i que quan ho tingui els ho facilitarà.

6. PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No n'hi han.

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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