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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 06/2020, a celebrar el dia 01/10
/2020.
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 1 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:40
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)

S'afegeix el punt 8è de l'ordre del dia.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL,
NÚM. 05/2020, CELEBRADA EL DIA 16/07/2020.
Aprovada l'acta per unanimitat.

ENSENYAMENT
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2. APROVACIÓ, SI ESCAU, D'UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN INSTITUT ESCOLA.
El Sr Alcalde explica que el projecte de l'Institut-Escola ja venia de temps enrera quan
governava CIU, que havia escollit una altra ubicació per l'equipament.
Posteriorment explica que quan van entrar al govern ERC, juntament amb el PSC, es va decidir
canviar d'ubicació el centre educatiu.
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Finalment després de haver cedit els nous terrenys, el departament d'ensenyament va
sol·licitar de l'Ajuntament de Móra la Nova que colaborés en el projecte finançant una part del
mateix. AL començament ensenyament demanava un 40% de la inversió (que en total puja uns
5 milions d'euros). Després es va aconseguir rebaixar la sol·licitud d'aporatció a 1 milió d'euros.
L'equip de govern va considerar que es tractava d'una xifra massa alta i va proposar-li al
departament la xifra de 300.000 €, que el Departament no va acceptar, fent una darrera
contraoferta de 500.000 €, que és la que l'equip de govern ha acceptat.
La Sra. Miriam Vinaixa diu que la construciió serà un Institut-Escola, que implica que
l'equipament s'ha de construir en un mateix edifici tot i mantenir diversitat d'enseyament (infantil
/primari/secundari).
Diu que el terreny actual ha quedat obsolet ateses les dimensions insuficiednts de l'edifici.
Diu que políticament es va sol·licitar un nou equipament d'institut-escola, però que
ensenyament deia que l'escola actual estava bé, i que per tant l'Ajuntament havia de posar la
part proporcional de l'escola.
De manera que la quantitat a que s'ha arribat de 500.000€ és molt inferior a la que proposava
ensenyament i que l'Ajuntament de Móra la Nova la podrà assumir.
Recorda tot seguit que l'edifici actual no té les condicions, i que el nou equipament és mereix la
inversió per donar una educació de major qualitat.
El Sr. Alcalde diu que és l'únic Institut Escola que es fa a les Terres de l'Ebre en aquest PEF
(pla financer) de la Generalitat 2020-2026.
La Sra. Miriam Vinaixa diu que l'Ajuntament tindrà el benefici del retorn de l'actual edifici de
l'institut-Escola que passarà a mans de l'Ajuntament i això permetrà poder tenir més marge de
maniobra per reubicar espais que potser també s'ho mereixen.
El Sr. Carlos Trinchan diu que també es fa un Institut-Escola a Tarragona i a Viladecans.
La Sra. Miriam Vinaixa diu que a Terres de l'Ebre serà l'únic.
El Sr. Carlos Trinchan diu que la majoria dels inclosos al PEF d'aquest període 2'020-2026 es
fan sense cofinançament municipal.
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Diu també que el secretari ha posat les alarmes sobre l'estabilitat pressupostària amb la
signatura del conveni. Diu que 500.000€ és quasi doblar l'endeutament.
Afegeix que s'abstindran pel tema del crèdit.
A continuació pregunta si el nou Institut Escola serà per 1 línia o per 2.
La Sra. Miriam Vinaixa diu que per primària seran 2 línes i per secundària 1 línia.
El Sr. Carlos Trinchan diu que en la proposta de conveni en l'objecte d'aquest el conveni parla
d'una línia.
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El Sr. Alcalde diu que s'acabarà de parlar en Ensenyament per aclarir aquest tema.
El Sr. Secretari diu que en la certificació de l'acord ja farà constar 2 línes per primària i 1 per
secundària tal com diu la Sra. Miriam Vinaixa, prèvi aclariment amb el Departament
d'Ensenyament.
La Sra. Mari Carmen Ríos diu que celebren que finalment es posi l'Institut-Escola. Afegeix que
els preocupa l'aportació de 500.000€ que és important. Diu que el primer pagament de 250.000
€ el veu assumible, però el segon de 250.000 € dintre de 6 anys el veu més complicat, ja que
no se sap que succeirà amb els diners que es reben del GRT.
Diu que també li preocupa el primer pagament ja que pot condicionar el pla econòmic financer
negativament.
El Sr. Alcalde diu que quan es va construir el camp de gespa passava el mateix (es trencava el
pla econòmic financer), i ara creu que l'educació d'infants i joves és un tema molt important.
El Sr. Jesú Álvarez diu que l'acord de la Generalitat aprovant la construcció de l'Institut-Escola
ha trigat 9 anys, i encara en queden 6 més. Diu que recorda que no és culpa de la Generalitat
aquest endarreriment. Diu que quan al terreny, la modificació puntual que es va
requerir, registrar-lo al Registre de la propietat i després cedir-lo a la Generalitat va costar 3-4
anys (fruit del govern ERC + PSC). Diu que anteriorment CIU va trigar 4 anys en l'intent de
cedir uns terrenys que al final no van ni arribar a ser cedits a la Generalitat.
Diu que quan a l'endeutament vol recordar que Junt i PSC van demanar a l'Ajuntament que
s'endeutés.
El Sr. Carlos Trinchan diu que si no hi haguessin hagut les presses de les eleccions potser
s'hagués pogut rebaixar l'import dels 500.000€.
El Sr. Alcalde recorda que amb les primeres reunions amb Ensenyament els van dir que Móra
la Nova el proper quinqueni no tindria Institut-Escola.
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APROVAT
A FAVOR: 6 vots: ERC
ABSTENCIONS: 5 vots: JUNTS + PSC
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Fets
Resultant que per l'Alcaldia es va ordenar la incoació d'expedient per a la subscripció d'un
Conveni de Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per la creació d’un nou Institut
Escola que aculli les necessitats educatives a Móra la Nova, atenent el que es disposa en els
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic LRJSP-.
Resultant que es considera d'interès municipal la subscripció del citat Conveni, puix que:
A dia d’avui l’actual Institut Escola ha esdevingut insuficient per donar resposta a les
necessitats educatives del municipi de Móra la Nova. L’increment de barracons per intentar
encabir els tots alumnes de la ESO ha estat la tònica dels darrers anys, ocupant aquests l’espai
lúdic i d’esbarjo necessari per tot alumnat. A més a més la manca d’espai fa que no es disposi
de laboratori, ni gimnàs, ni altres espais habituals dels quals es disposa en qualsevol Institut.
Aquest fet comporta que a dia d’avui la situació hagi esdevingut insostenible, essent necessari
dotar un nou equipament al municipi.
Considerant que la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-,
regula en els seus articles 47 a 53 els convenis de col·laboració, admetent la possibilitat de
celebrar convenis entre Administracions Públiques en l'àmbit de les seves respectives
competències, subjectes tant a dret públic com a dret privat. El conveni haurà de millorar
l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics,
contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública i complir amb la legislació d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Considerant que el Conveni ha de respectar el contingut dels articles 49 i 50 de la Llei 40/2015,
pel que fa al seu contingut mínim, tràmits preceptius per a la subscripció i efectes.
Considerant que s'ha incorporat a l'expedient la memòria justificativa exigida en l'article 50.1 de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.
Resultant que s'ha redactat el corresponent Conveni de Col·laboració.
Resultant que el desenvolupament del Conveni suposa una despesa de 500.000 € amb el
següent detall segons la clàusula setena del conveni:
SETENA.- FINANÇAMENT
L'Ajuntament aportarà 500.000€ de l’import total previst de l’obra. Aquesta aportació es
farà efectiva en els següents terminis:
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-Un 50% de l’import (250.000,00 €) durant el mes següent a l’adjudicació del projecte
de les obres objecte d’aquest conveni.
-El 50% restant de l’import (250.000,00 €) un cop l’obra estigui acabada i expedida la
certificació final d’obra, o si és el cas, certificació de liquidació final de l’obra.
Vist l’informe favorable de la secretaria i de la intervenció municipal
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Considerant que correspon a l'Ajuntament Ple la competència per a autoritzar la signatura dels
Convenis en virtut del que s’estableix en l’informe de secretaria.
Considerant que l'acord plenari ha d'adoptar-se previ dictamen de la Comissió Informativa
Tècnica i Especial de Comptes, en virtut del que es preveu, en l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, en concordança amb els
articles 82, 123 i 126, entre altres, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el següent conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’educació, i l’ajuntament de Móra la Nova, per a l’
execució de les obres de nova construcció de l’institut-escola 3 d’abril a aquest municipi:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE
MÓRA LA NOVA, PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’
INSTITUT-ESCOLA 3 D’ABRIL A AQUEST MUNICIPI
Barcelona,
R E U N I T S:
D’una part, l'Honorable Sr. Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació, en virtut del seu càrrec,
d'acord amb el nomenament fet pel Decret 3/2018, de 29 de maig (DOGC núm. 7632, d’1 de
juny de 2018), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya.
De l’altra part, en nom i representació de l’Ajuntament de Móra la Nova, amb NIF 77832978N, l’
Il·lustríssim senyor Francesc X. Moliné Rovira, alcalde–president de l’Ajuntament, nomenat pel
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Ple en data 15 de juny de 2019, en virtut de les facultats que li són reconegudes als articles
53.1 i 71.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya abans esmentat, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni.

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 78B6F2A226764920B466C0048497463A i data d'emissió 16/11/2020 a les 09:18:05

E X P O S E N:

1. Està prevista la creació de l’Institut-Escola 3 d’abril de dos línies d’infantil i primària i d’
una de secundària obligatòria a Móra la Nova. Actualment l’Institut-Escola ha esdevingut
insuficient, havent-se habilitat una multitud de barracons en el pati, i havent-se de
desplaçar els alumnes per fer l’educació física per manca d’espai, inclús darrerament s’
ha habilitat el menjador com a aula escolar, de manera que l’actual edifici ha esdevingut
insuficient.

2. L’Ajuntament de Móra la Nova està disposat a col·laborar aportant 500.000 € del cost
econòmic d’aquestes obres.

3. L’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que correspon als
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya en la creació, la
construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

4. La cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la
disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació i a l’article
66.3.o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les
següents

C L À U S U L E S:
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre ambdues
administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Institut-Escola 3 d’abril a
Móra la Nova de 2 línies d’infantil i primària i 1 línia d’ESO.
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SEGONA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (en endavant, Infraestructures.cat) per
encàrrec del Departament d'Educació adjudicarà la redacció del projecte de les obres objecte d’
aquest conveni, ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. El cost d’
aquest projecte anirà amb càrrec al Pla Econòmic Financer (PEF) aprovat per Acord de Govern
de 21 de juliol de 2020.
Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic, de l’avantprojecte i projecte per
la Secció de Supervisió de Projectes, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent,
de caràcter general i específic, per les construccions escolars, així com els criteris per a la
construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Educació i les que
al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de
necessitats.
TERCERA.- LICITACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per
Infraestructures.cat per encàrrec del Departament d'Educació, ajustant-se en tot moment a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El cost previst a la licitació d’aquestes obres és de 4.914.000,00 €, IVA inclòs. El Departament
d’Educació pagarà aquest import a través del Pla Econòmic Financer (PEF) amb
Infraestructures.cat aprovat per Acord de Govern de 21 de juliol de 2020.
QUARTA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
Els responsables tècnics de la direcció de les obres seran els que designi Infraestructures.cat i
la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent, particularment en tot el que es
relaciona amb la seguretat.
CINQUENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment
de les clàusules d’aquest conveni, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de
responsabilitat derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el
/la tècnic/a que designi el Departament a tal efecte.
SISENA.- POSADA A DISPOSICIÓ DEL SOLAR
L’Ajuntament mitjançant acord de Ple de data 31/01/2019 ha posat el solar a disposició del
Departament d'Educació per tal que Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
executi les obres objecte d’aquest conveni.
SETENA.- FINANÇAMENT
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L'Ajuntament aportarà 500.000€ de l’import total previst de l’obra. Aquesta aportació es farà
efectiva en els següents terminis:
-Un 50% de l’import (250.000,00 €) durant el mes següent a l’adjudicació del projecte
de les obres objecte d’aquest conveni.
-El 50% restant de l’import (250.000,00 €) un cop l’obra estigui acabada i expedida la
certificació final d’obra, o si és el cas, certificació de liquidació final de l’obra.
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L’aportació econòmica de l’Ajuntament es farà efectiva al compte general de Tresoreria de l’
Administració de la Generalitat de Catalunya al Banc d’Espanya oficina núm. IBAN ES12 9000
0010 500350000056. L’Ajuntament es compromet a preveure la partida corresponent amb la
dotació suficient per fer front a les obligacions que estableix aquest conveni.
Si per qualsevol motiu no s’executés l’obra i l’Ajuntament hagués realitzat l’ingrés, el
Departament d’Educació es compromet a retornar l’import ingressat.
L’Ajuntament assumirà les despeses que corresponguin per impostos i taxes municipals
referents a l’objecte d’aquest conveni, consignant en la partida pressupostària adequada les
quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin originar-se amb motiu d’aquest
conveni, havent-hi conformitat expressa en l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 01/10/2020.
El present conveni ha estat aprovat pel Ple Municipal, en sessió ordinària, de data 01/10/2020.
VUITENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Un cop finalitzades les obres, l’Ajuntament passarà a ser propietari de l’edifici, i es farà efectiva
la cessió del seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent (d’
acord amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova de data 21/06/2018).
NOVENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI.
La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades les
obres correspondrà a l’Ajuntament.
DESENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre
de 2026.
Ambdues parts de forma unànime convenen acceptar implícitament una pròrroga del termini de
vigència del conveni desde la finalització del 4 any fins a la fi del conveni d’acord amb l’article
49 h) 2º de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de 2015, de règim jurídic del sector públic.
ONZENA.- PROTECCIÓ DEL MENOR
Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui
en la execució d'aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del
menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1
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/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de
la Llei d’enjudiciament civil, de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans, la qual cosa acreditaran
mitjançant l’aportació d’un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.
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DOTZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016
/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter
personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi
o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 3/2018.
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1
/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació.
TRETZENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni
de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre
els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en
cas d’incompliment.
Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de l’
Ajuntament, Josep Maria Piñol Jurado (secretari-Interventor) o persona en qui delegui l’
Alcaldia, i com a representant del Departament d’Educació, el/la cap de la Secció d’Obres i
Manteniment del Servei Territorial de Terres de l’Ebre, o persona/es en qui delegui, que es
reunirà als sis mesos, des de la data de formalització del conveni, o quan ho sol·liciti
motivadament una de les parts.
CATORZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
octubre, de 2015, de règim jurídic del sector públic.
QUINZENA.- NATURALESA I JURISDICCIÓ
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d’aplicació el que s’estableix en el capítol II
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en el capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic i en el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació.
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el mecanisme de seguiment,
vigilància i control que es crea en la clàusula tretzena, seran resoltes per al jurisdicció
contenciosa administrativa.
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En prova de conformitat les parts signen aquest conveni.
Pel Departament d’Educació

Per l’Ajuntament de Móra la Nova

El Conseller

L’alcalde-president

SEGON.- Entendre que quan a la previsió del conveni que es refereix al pagament d’impostos
(Impost de Construccions Instal·lacions i Obres) s’entén que es tracta d’un supòsit d’obra d’
interès general a executar per la Comunitat Autònoma que s’encabeix en l’article 9 del decret 64
/2014 de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
i que no es aplicable l’ICIO perquè la construcció de l’Institut Escola no serà objecte de llicència
d’obres ni per tant d’ICIO. Ara bé determinar que aquesta consideració depèn de la forma de
presentar la documentació per part de la Generalitat de Catalunya, que haurà de ser en forma
de comunicació pel Conseller d’acord amb l’article 9 del Decret 64/2014:
9.1 Sens perjudici del que estableix la legislació sectorial, les obres urgents o d’interès
públic excepcional promogudes per l’Administració de la Generalitat no requereixen
llicència urbanística. En aquests casos, el conseller o consellera competent per raó de
la matèria ha de trametre al municipi corresponent el projecte de què es tracti perquè
informi sobre la seva conformitat amb el planejament urbanístic aplicable en el termini d’
un mes.
TERCER.- Pel cas que si sigui aplicable l’ICIO per no entrar en el supòsit de l’article 9 del
decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, declarar d’interès i utilitat municipal la construcció de l’ICIO atorgant una bonificació
del 95% de la base imposable, d’acord amb l’article 7.1 de l’Ordenança fiscal núm. 05T
reguladora de l’impost sobre construccions, intal.lacions i obres de Móra la Nova.
QUART.- Comunicar l'acord a la Generalitat de Catalunya, a fi de que es procedeixi procedeixi
a signar el corresponent Conveni de Col·laboració.
CINQUÈ.- Inscriure el Conveni, una vegada s'hagi subscrit, en el Registre electrònic de
convenis de l'Ajuntament (art. 144.3 LRJSP) i publicar el Conveni de col·laboració en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona
SISÈ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la subscripció del Conveni de Col·laboració.
SETÈ.- Remetre còpia de l'Acord plenari a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya i al
Govern autonòmic català, en compliment del que es preveu en l'article 56.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
VUITÈ.- Com sigui que el conveni preveu despesa de caràcter plurianual superior a 4 anys
AUTORITZAR aquesta despesa d’acord amb la durada del conveni (6 anys i 3 mesos) que es
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superior a 4 anys, i AUTORITZAR els percentatge de despesa d’acord amb els imports que
resulten del conveni, en d’acord amb l’article 174.5 de la Llei 2/2004 Reguladora de les
Hisendes Locals:
2. Podran adquirir-se compromisos per despeses que hagin d'estendre's a
exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzin, sempre que la seva execució
s'iniciï en el propi exercici i que, a més, es trobin en algun dels casos següents:
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a) Inversions i transferències de capital.
3. El nombre d'exercicis al fet que poden aplicar-se les despeses referides en
els paràgrafs a), b) i e) de l'apartat anterior no serà superior a quatre. Així
mateix, en els casos inclosos en els paràgrafs a) i e), la despesa que s'imputi a
cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que
resulti d'aplicar al crèdit corresponent de l'any que l'operació es va
comprometre els següents percentatges: en l'exercici immediat següent, el 70
per cent ; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per
cent.
5. En casos excepcionals el Ple de la corporació podrà ampliar el nombre
d'anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix l'apartat 3
d'aquest article

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

URBANISME
3. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PER L´ORDENACIÓ
DE L’ADMINISSIÓ DE L´ÚS DE SERVEIS FUNERARIS EN LA NORMATIVA REFOSA DE
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MÓRA LA NOVA. EXP. 43094400032020-0000243.
El Sr. Secretari explica breument la proposta indicant que es tracta d'un expedient que dóna
compliment a una sentència judicial que va determinar retrotrure l'expedient a l'aprovació inicial
degut a un error en els tràmits d'informació pública. Concretament explica que es tracta de
regular els usos funeraris al municipi.

Aprovat per unanimitat.
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Fets
1.1. El Serveis Tècnics Municipals han elaborat i redactat una proposta Modificació puntual per
l’ordenació de l’admissió de l’ús de serveis funeraris en la normativa refosa de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Móra la Nova.
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1.2. En data 14/10/2019 el tècnic municipal va informar sobre la procedència d’acordar la
suspensió potestativa de llicències, en els àmbits que el document de modificació puntual
preveu que no deurien atorgar-se.
En el mateix informe s’indica que caldrà fer l’oportuna consulta a l’organ ambiental
corresponent per tal de que s’informi si s’escau la declaració de no subjecció a avaluació
ambiental la modificació de les NNSS proposada.
Igualment s’hi relacionen els diferents organismes als que calia demanar informe sectorial:

Departament de Salut
Direcció General de Comerç

1.3 En data 31/12/2019 es va demanar als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament de Territori i Sostenibilitat un informe sobre la possible subjecció a avaluació
ambiental de la Modificació puntual per a l’ordenació de l’admissió de l’ús de serveis funeraris
en la Normativa refosa de les Normes subsidiàries de planejament de Móra la Nova,
promoguda i tramitada per l’Ajuntament de Móra la Nova.
L´informe emès pels Serveis Territorials, i signat digitalment en data 29/01/2020, estableix, en
la seva part, resolutiva:
—1 Determinar que la Modificació puntual per a l’ordenació de l’admissió de l’ús de
serveis funeraris en la Normativa refosa de les Normes subsidiàries de planejament de
Móra la Nova, al terme municipal de Móra la Nova, no té efectes significatius sobre el
medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica.
—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Móra la Nova.
1.4 S´ha publicat a la seu electrònica municipal l´anunci de consulta pública prèvia durant un
període de 15 dies hàbils, sense que s´hagi formulat cap al.legacio ni suggeriment.
1.5 En data 22/09/2020 el secretari interventor ha emès informe previ a l’aprovació inicial de la
modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Móra la Nova i sobre la tramitació i
procediment a seguir.

Fonaments de dret
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47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, correspon al Ple l’
aprovació inicial de les Normes Subsidiàries de Planejament mitjançant acord adoptat
per majoria absoluta.
Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 del febrer, de modificació del text refós de la Llei
d´Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d´agost, i per la Llei 7/2011, de
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Llei 39/2015, 1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar INICIALMENT la Modificació Puntual per l´ordenació de l´admissió de l´ús de
serveis funeraris en la normativa refosa de les Normes subsidiàries de planejament de Móra la
Nova, d´acord amb l´Exp. 4309440003-2020-0000243.
SEGON. OBRIR un període d'informació pública per un termini d’UN MES mitjançant anunci
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal a que és refereix la modificació, a la web
municipal mitjançant la plataforma e-Tauler, i al Tauló d´Anuncis municipal, als efectes de
presentació de possibles al.legacions i/o reclamacions.
TERCER. CONCEDIR AUDIÈNCIA al municipis limítrofs pel període d’un mes d’UN MES, d’
acord amb l’art. 85.7 del DL 1/2010 de 3 d’agost.
QUART. SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, que en aquest cas són:

Departament de Salut
Direcció General de Comerç

CINQUÈ. SUSPENDRE pel termini d’1 any, en raó de l’establert a l’art 73.2 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (text
consolidat per les Lleis3/2012 i 7/2011), l’atorgament de llicències d’edificació, de reforma, de
rehabilitació, d’instal.lació o d’ampliació d’activitats i establiments relacionades amb els serveis
funeraris, en els àmbits que la modificació puntual aprovada preveu que no deurien implantarse:
Els àmbits en que cal suspendre llicències i de tramitació de procediments per sales de vetlla i
tanatoris corresponen a les següents zones del planejament vigent:
- Casc Antic (Claus 5)
- Zona Urbana (Claus 6)
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- Zona d’Ordenació en edificació aïllada (Claus 8)
- Zona de tipologies específiques (Claus 10)
- Zona industrial (Claus 11, a excepció polígon Aubals claus 11p1 i 11p2)
- Zona de desenvolupament urbà (Claus 13)
- Sectors residencials amb planejament derivat aprovat
- Zona de desenvolupament industrial (Claus 14, a excepció sector 12)
- Sectors industrials amb planejament derivat aprovat a excepció del polígon del Molló.
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Els àmbits en que cal suspendre llicències i de tramitació de procediments per crematoris
funeraris corresponen a les següents zones del planejament vigent:
- Casc Antic (Claus 5)
- Zona Urbana (Claus 6)
- Zona d’Ordenació en edificació aïllada (Claus 8)
- Zona de tipologies específiques (Claus 10)
- Zona industrial (Claus 11)
- Zona de desenvolupament urbà (Claus 13)
- Sectors residencials amb planejament derivat aprovat
- Zona de desenvolupament industrial (Claus 14)
- Sectors industrials amb planejament derivat aprovat a excepció del polígon del Molló.
Aquests àmbits relacionat s’identifiquen en els plànols de delimitació que incorpora la
documentació tècnica de la modificació puntual que consta en aquest expedient.

Plànol 1 de delimitació d’àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació
de procediments per sales de vetlla i tanatoris
Plànol 2 de delimitació d’àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació
de procediments per crematoris funeraris.

SISÈ. Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
seva publicació. 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 des del dia següent de
la seva notificació.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Règim de recursos:
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Els que consten a la part dispositiva de l´acord.

HISENDA
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2020, PER MITJÀ DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT.
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La Sra. Laura Griñó exposa la proposta diu que amb la modificació es dota crèdit per contractar
2 agents cívics (concienciació de la població pel tema sanitari del COVID19 i per altres temes
medioambientals -defeccions de gossos, escombraries-), per donar un ajut als aturats, per
donar suport econòmic a la Creu Roja.
El Sr. Carlos Trinchan i la Sra. Mari Carmen Ríos diuen que creuen encertada la modificació.

Aprovat per unanimitat.

Fets
Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses que es detallen més avall.
Aquestes despeses, que no poden demorar-se 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 crèdit extraordinari/suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents,
que s’ha de finançar amb baixes de crèdits, d’acord amb el que disposa l’article 36.1 del RD 500
/1990, de 20 d’abril que regula les hisendes locals.

Fonaments de dret
Article 36.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril que regula les hisendes locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR l’expedient de Modificació de Crèdit, de Crèdit extraordinari, a finançar
mitjançant baixes de crèdit d’acord amb la següent PROPOSTA:

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN BAIXA

Aplicació pressupostària 2020
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Org.

03

Prog.
(àrea de Econòmica
despesa)

3381

22609

Sp.

Descripció

01 Festa Major de la Vila

TOTAL
MODIFICAT
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Crèdits
definitius
abans
modificació

Import baixa
despeses
q u e
determina el
finançament

Crèdit
definitiu
després de
l a
modificació

20.400,00 €

53.600,00 €

74.000,00 €

IMPORT

20.400,00 €

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN ALTA

Aplicació pressupostària 2020

Org.

Prog.
(àrea
de Econòmica
despesa)

Crèdits
Descripció aplicació definitius
pressupostària
abans
modificació

Sp.

Crèdit
definitiu
Import alta
després de
de crèdit
l a
modificació

07

311

14302

01

Altre
personal:
prevenció COVID19

0,00 €

9.600,00 €

9.600,00 €

07

311

16000

Seguretat
Social:
01 Altre
personal:
prevenció COVID19

0,00 €

3.300,00 €

3.300,00 €

04

241

48207

01

Ajut a ATURATS
/ERTO/ERO COVID19

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

48002

ASSAMBLEA LOCAL
CREU
ROJA
09
aportació
especial
COVID19

0,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

05

2310

TOTAL
IMPORT
MODIFICAT

20.400,00 €

SEGON: Publicar al BOPT un edicte d’aprovació inicial durant quinze dies perquè els
interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions, 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.

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.
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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

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, D´UN EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS PROCEDENTS DE L'EXERCICI 2019.
La Sra. Laura Griñó detalla breument les despeses a aprovar motivant les causes per les quals
no es van poder aprovar en l'exercici 2019.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Aprovat per unanimitat.

Fets
1. La Intervenció municipal ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits atesa la necessitat de reconèixer aquestes obligacions
no aprovades en l’exercici corresponent com a conseqüència d’haver-se adquirit compromisos
de despesa els quals en el moment de realitzar la despesa no tenien consignació
pressupostària.
2. La Intervenció ha emès informe sobre si les prestacions relacionades a l’annex 1 s’han dut a
terme i si el seu preu s’ajusta al preu de mercat així com que aportin per a aquesta justificació
les valoracions i justificants corresponents.
3. Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea d’Intervenció emès de conformitat amb el
Reglament de Control Intern de les Entitats Locals on es conclou que cal procedir al
reconeixement de la despesa.

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable es:

RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL)
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del titol sisè de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals
RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats locals
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
RD de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil
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Llei 29/2002, de 30 de desembre per la qual es va aprovar la Llei del Codi Civil de
Catalunya
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern
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1. L’article 163 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 l’exercici pressupostari ha de
coincidir amb l’any natural i que s’hi han d’imputar les obligacions reconegudes durant aquest
període.
2. L’article 173.5 del TRLRHL determina que no podran adquirir-se compromisos de despeses
per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats a l’estat de despeses, i que seran nuls de
ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin l’expressada norma, sens
perjudici de les responsabilitats corresponents.
3. L’article 26.2a) del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes Locals disposa que, entre d’altres, s’aplicaran als
crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions procedents
d’exercicis anteriors a les quals es refereix l’article 60.2 del mateix real decret.
4. L’article 60.1 del RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual desenvolupa el capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
pressupostos disposa que correspon a l’alcalde el reconeixement i la liquidació d’obligacions
derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits.
5. L’article 60.2 del RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual desenvolupa el capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
pressupostos estableix que correspon al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre
que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de lleva i
espera.
6. L’article 28.2 del RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats locals disposa, entre d’altres, que cal constatar que les prestacions s’han
realitzat i que el seu preu s’ajusta al de mercat per la qual cosa es tindran en compte
valoracions i justificants aportats per l’òrgan gestor. També fa referència a la possibilitat i
conveniència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l’ordenament jurídic, la qual ha de
ser apreciada per l’interventor en funció de si s’han realitzat o no les prestacions, el caràcter d’
aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments legals que s’hagin produït. Per això,
es tindrà en compte que el resultat de la revisió de l’acte es materialitzarà acudint a la via de la
indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’administració
com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust al seu favor o d’incomplir l’
obligació al seu càrrec, per tant, per raons d’economia processal, només serà pertinent instar a
aquesta revisió d’ofici quan sigui presumible que l’import d’aquestes indemnitzacions sigui
inferior a aquell que es proposa.
7. L’article 188 del TRLRHL disposa que prèviament a l’expedició de les ordres de pagament
amb càrrec als pressupostos de l’entitat local i els seus organismes autònoms s’haurà d’
acreditar documentalment davant l’òrgan que hagi de reconèixer les obligacions la realització
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de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en el seu dia van
autoritzar i comprometre la despesa.
8. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques considera com a actes nuls de ple dret, entre d’altres, els dictats
prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que
contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
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9. L’article 39 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic disposa que
també seran, entre d’altres, nuls de ple dret els contractes celebrats pels poders adjudicadors
quan hi hagi carència o insuficiència de crèdit, excepte en els supòsits d’emergència.
10. L’article 434 del RD de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil estableix que la
bona fe es presumeix sempre i que per afirmar la mala fe cal aportar-ne la prova.
11. L’article 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic estableix que
les administracions públiques han de respectar en la seva actuació i relacions els principis de
bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.
12. L’article 111.7 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre per la qual es va aprovar la Llei del
Codi Civil de Catalunya estableix que en les relacions jurídiques privades s’han d’observar
sempre les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.
13. La sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012 en resolució del recurs
número 5694/2010 ha reconegut expressament que el tercer de bona fe que contracta amb
l'Administració i que a més a més compleix amb les seves obligacions, no es pot veure
perjudicat per les irregularitats contractuals realitzades per aquesta i, per tant, haurà de ser
rescabalat dels danys que li han estat produïts; suposant, en conseqüència, l'enriquiment injust
una de les formes d'imputació a l'Administració Pública, en aquells supòsits en què aquesta
genera uns danys a contractista.
14. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya número 394/12, de 4 de
desembre també es pronuncia en el mateix sentit que l’esmentada sentència. Aquest informe
també afegeix que cal ressaltar que el fet que es consideri una obligació de pagament es fa,
sovint, en aquells pronunciaments "sense perjudici de l'eventual responsabilitat en què hagin
pogut incórrer les seves autoritats i funcionaris" d’acord, entre d'altres amb la Sentència de
Tribunal Suprem de 24 de juliol de 1992 i el dictamen de Consell d'Estat 88/2004. Continua
indicant que allò que està tractant d'expressar és que una deguda ponderació de l'economia
processal, de l'absència d'interessos de tercers que puguin resultar afectats, de l'escassa
entitat econòmica de l'assumpte, així com de les obres realitzades sense utilitzar la tècnica
jurídica contractual apropiada, porten a la conclusió que també com van expressar els clàssics,
cal lluitar pel dret quan resultin implicats drets o interessos, però cal evitar fer-ho tan sols per la
satisfacció que irradiï l'esplendor de la mera legalitat o de mer compliment de la legalitat.
15. La Sentència de Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera,
recaiguda en el Recurs de 12 de novembre de 1990) va resoldre que en virtut del principi de
economia processal s’ha d’evitar la declaració de nul·litat quan amb ella no s'aconseguís un
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efecte pràctic, per ser racionalment de preveure que retrotretes les actuacions en el moment en
què es va cometre la infracció formal, el procés hagués finalitzat amb una resolució idèntica a
la dictada.
16. La Comissió Jurídica Assessora de Catalunya en el seu dictamen número 178 / 2009 de 11
de juny afirma que cal lluitar pel dret quan resultin implicats drets o interessos, però s’ha
d'evitar fer-ho tan sols per la satisfacció que irradiï l'esplendor de la mera legalitat o de mer
compliment de la legalitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 9.269,6
euros, d’acord amb el detall que figura a l’annex 1.
Segon.- Autoritzar la imputació de les factures a les corresponents aplicacions pressupostàries
del pressupost municipal en vigor detallades a l’annex 1.
ANNEX 1 – Relació de despeses executades sense consignació pressupostària

N .
PROVEIDOR
Assent

NIF

Desc. Oper.

Prog.
Imp. D
Org. (àrea de Econ
/H (Eur)
despesa)

Descripció
Sp. aplicació
pressupostària

10099

413 **FED.
FEDERACIO
MUN:CAT,
DE MUNICIPIS
quota 2019
G08797771
D E
Fra.19CATALUNYA
1085
(PAa413)

509,48 00

943

46601 02

Associacions
de municipis:
Transferències

10105

413 **AS.
ASSOCIACIO
CAT.MUN,
CATALANA DE
G66436064 quota 2019
MUNICIPIS
I
Fra. 19-334
COMARQUES
(PAa413)

749 00

943

46601 02

Associacions
de municipis:
Transferències

10109

413
**ITUVE
APPLUS
Toyota
ITEUVE
B81041444 0831GYL.
TECHNOLOGY,
Fra.
19S.L.
1788
(PAa413

54,9 02

1532

21400 01

Via
pública:
Manteniment
vehicles servei
brigada

10119

SPAR,
COMERCIAL
LLAURADÓ,
ESCLAT
I
ALTRES

413
**VARIS
despeses
1.036,43 11
MAIG
a
DES/19 E.
Art

3241

22699 01

Escola d'arts:
Altres
despeses
diverses

10127

NÓMINES
AGNÉS PINO I
SANDRA SOLÉ

413 **LAB.
TEMP.OFI,
part nòmina 6.148,44 00
Maig-SEt
/19 (a413

241

14301 01

Altre personal:
Plans
de
garantia juvenil
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10128

SEGURETAT
SOCIAL
AGNÉS PINO I
SANDRA SOLÉ
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BANCO
BILBAO
10120 V I Z C A Y A
ARGENTARIA,
S.A.
Data

413 **LAB.
GARANTIA
JUV, PPEE
Des/19
(a413

376,01 00

241

413 **CXBBBVA,
A48265169 part amort.
395,34 00
11
quota DES
Desglòs varis Escola d’Arts
/19
Concepte

16000 05

91304 01

Seg.Soc.
Programa
Garantia Juvenil

CX-BBVA
(anterior
Catalunya
Caixa):
Amortització
Haber

07/12/2019 Tiquet nº 0145 ESCLAT (Material Deco-Chic)
9.269,6
TOTAL
12/12/2019 Fact. Nº 31894 Liangjie (Pessebre EARTS) €

2,85 €

18/12/2019 Tiquet nº 8013 SPAR (Aperitiu Dinar de Nadal)

16,91 €

18/12/2019 Tiquet nº 8104 SPAR (Lacasitos Cetro Nadal Ajuntament)

3,25 €

19/12/2019 Tiquet nº 105 MORAHOUSE (La Paloma de la Pau)

8,80 €

06/11/2019 Fact. Nº 1083 Morahouse (Centro per Ajunt. Nadal)

3,70 €

06/11/2019 Fact. Nº 1084 Morahouse (Centro per Ajunt. Nadal)

27,15 €

15/11/2019 Tiquet nº 01184721 C. Llaurado (Material Deco-Chic)

4,13 €

16/11/2019 Tiquet s/n MERCA EURASIA (Material Deco-Chic: bols)

3,55 €

21/11/2019 Fact. Nº 2212 Morahouse (Pessebre de Nadal)

2,50 €

30/11/2019 Fact. Nº 3055 Morahouse (Pessebre EARTS)

4,60 €

02/10/2019 Tiquet nº 1910020004 HIPER ASIA (Material Deco-Chic: fiambrera)

2,60 €

12/10/2019 Tiquet nº 632448 LIDL SUPER. (Material Manualitats)

8,97 €

15/10/2019 Tiquet nº 30429 LIANGJIE (Rotulador marcador 3PCS)

1,20 €

16/10/2019 Fact. 36608 TODO ROLLUP (Rollups per la Fira 188)

142,47 €

17/10/2019 European Partners Factura nº 4465728242 (màquina begudes)

100,30 €

05/09/2019 European Partners Factura nº 4464348118 (màquina begudes)

128,17 €

14/09/2019 Tiquet s/n MERCA EURASIA (Material Deco-Chic)

7,15 €

20/09/2019 Fact. Nº T-04-19-0011685 FNAC TRI ANGLE (Radio_CD)

49,95 €

21/09/2019 Fact. Nº 1-2/359875 SERVEI ESTACIÓ, S.A (Material Deco-Chic: tamburet)

13,37 €

09/07/2019 Tiquet nº 2006 Merca Asia Ye (Trofeus Gent Gran)

14,00 €

10/07/2019 Tiquet nº 44191 Basar La Sort (Trofeus Festa del Riu)

9,90 €

22/07/2019 Tiquet nº 20565 Merca Asia Ye (Trofeus Festa del Riu)

6,50 €

23/07/2019 Tiquet nº 514025518 (Cafetera Nespresso + Capsules)

124,70 €

04/06/2019 Tiquet nº 26560 LIANG JIE (Exposició Pinell Art)

15,50 €

04/06/2019 Tiquet nº 26561 LIANG JIE (Exposició Pinell Art)

25,20 €

06/06/2019 Tiquet nº 74370 CATEDRAL DEL VI (Exposició Pinell Art)

6,80 €

06/06/2019 European Partners Factura nº 4461187071 (màquina begudes)

112,17 €

08/06/2019 Tiquet nº 0323 BUREAU VALLÉE (Mural Piscines) USB

4,90 €

10/06/2019 Tiquet nº 3642 (Taxi) Recollida peça exp.Barcelona)

6,90 €

18/06/2019 Tiquet nº 18101 SPAR (Berenar Cloenda Curs-M. Piscina)

2,16 €

18/06/2019 Tiquet nº 18115 SPAR (Berenar Cloenda Curs-M. Piscina)

1,78 €

18/06/2019 Tiquet nº 18196 SPAR (Berenar Cloenda Curs-M. Piscina)

2,67 €

2,00 €
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20/06/2019 Tiquet nº 20128 SPAR (Berenar Cloenda Curs-M. Piscina)

1,62 €

20/06/2019 Tiquet nº 20133 SPAR (Berenar Cloenda Curs-M. Piscina)

8,80 €

02/05/2019

Tiquet nº 25785 LIANG JIE (Deco-Chic) (meterial divers: lleva-esmalts,
7,45 €
plat…)

03/05/2019 European Partners Factura nº 4460058557 (màquina begudes)

124,42 €

08/05/2019 European Partners Factura nº 4460193860 (màquina begudes)

22,18 €

28/05/2019 Tiquet nº 28031 SPAR (Netejador Vim)

5,16 €
TOTAL 1.036,43 €
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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

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ Nº 3/2020 DE LES BASES D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST.
El Sr Alcalde exposa breument la necessitat d'aprovar unes bases de subvenció per recolzar
les person es que han sofert un ERO/ERTO/Atur.
El Sr. Carlos Trinchan diu que celebren les bases i que esperen que més endavant s'ampliï
aquest tipus d'ajuts.

Aprovat per unanimitat.

Fets
Resultant que procedeix tramitar un expedient de modificació de les Bases d’Execució del
Pressupost número 30.2 (el qual incorpora l’apartat 7: 30.2.7).
Aquesta modificació té per objecte crear unes noves bases reguladores de subvencions per
ajudar les persones afectades per un ERO/ERTO o que s’hagin quedat aturades, durant la crisi
sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició del covid-19.

Fonaments de dret
Llei 38/2003 General de Subvencions
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient nº 3/2020 de modificació de les Bases d’Execució del
Pressupost número 30.2 (el qual incorpora l’apartat 7: 30.2.7), essent el text definitiu de l’
esmentat apartat el que figura en l’annex d’aquest acord.
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SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la documentació
corresponent, durant l’esmentat termini els interessats / les interessades podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.
TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l’acord
provisional s’elevarà automàticament a definitiu.
QUART.- L’acord d’aprovació definitiva haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província
per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional.
CINQUÈ.- De l’expedient de la modificació de les Bases d’Execució es remetrà còpia a l’
Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al
Butlletí Oficial de la Província.

Annex a l’acord

30.2.7 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES
TREBALLADORES PER COMPTE ALIÈ QUE S’HAN VIST AFECTADES PER UN ERO
/ERTO O QUE S’HAGIN QUEDAT ATURADES, DURANT LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID19.

PRIMERA. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS.
L’objecte de les presents bases es regular el procediment de concessió d’ajuts extraordinaris
per part de l’Ajuntament de Móra la Nova, en règim de concurrència competitiva, a persones
treballadores per compte aliè que s’han vist afectades per un ERO/ERTO o que s’hagin quedat
aturades, durant la crisi sanitària del COVID-19, durant el període que transcorre entre el 14 de
març i el 30 de juny de 2020. En cas d’ERTO o d’ERO per reducció de la seva jornada la
reducció haurà de ser igual o superior al 25% de la jornada anterior.
SEGONA. EL RÈGIM JURÍDIC.
La subvenció a la qual fa referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són
revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions. Es
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concediran, en règim e concurrència competitiva, per una sola vegada i no generaran cap tipus
de dret a l’obtenció d’altres subvencions en un futur ni es podran al·legar com a precedent.
TERCERA. BENEFICIARIS.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones treballadores per compte aliè que
afectades per un ERO/ERTO o que s’hagin quedat aturades, durant la crisi sanitària del COVID19, durant el període que transcorre entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020, compleixin els
següents requisits:
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- Estar empadronades al municipi de Móra la Nova amb anterioritat al dia 30 de maig de 2020.
- Haver perdut la seva feina a partir de la declaració de l’estat d’alarma o haver estat afectats
per un ERTO o un ERO amb una reducció de la seva jornada igual o superior al 25%
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de l’
Ajuntament de Móra la Nova, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i
amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
- No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari
/ària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
QUARTA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.
L’import de la subvenció serà d’una quantia fixa de 150,00 euros (cent-cinquanta euros) per
cada sol·licitant que reuneixi els requisits establerts en l’article anterior.
En cas que l’aplicació pressupostària no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds es
repartirà l’import màxim de l’esmentada aplicació entre totes les sol·licituds de forma
proporcional reduïnt-se l’import fix.
CINQUENA: FINANÇAMENT.
El finançament d’aquesta subvenció es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària establerta
per tal efecte en el pressupost Municipal de l’exercici objecte de l’ajut.
SISENA. COMPATIBILITAT.
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra convocada per altres institucions i pel
mateix Ajuntament de Móra la Nova.
SETENA. INCOMPLIMENTS.
Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, la falsedat en les dades presentades
per la persona beneficiaria, donarà lloc a la revocació de la subvenció, havent de reintegrar o
pagar la totalitat de les quantitats corresponents amb interessos de demora.
VUITENA. TERMINI PER FORMULAR LES SOL·LICITUDS.
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Una vegada aprovades les presents bases pel Ple Municipal, seran objecte de informació
pública.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà l’establert en la convocatòria de l’ajut, havent
de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament de Móra la Nova, ubicat a l’Oficina d’
Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos, de dilluns a divendres de
10:30 a 14:00 hores. La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

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 78B6F2A226764920B466C0048497463A i data d'emissió 16/11/2020 a les 09:18:05

Les sol·licituds presentades fora del període assenyalat en el punt anterior, s’entendran
automàticament com denegades.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a la
persona interessada per esmenar-la o completar-la en un termini improrrogable de 10 (deu dies
) hàbils. De no fer-ho s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud de la subvenció.
NOVENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per qualsevol
dels mitjans admesos per la legislació vigent, en el termini que s’indiqui en la convocatòria.
La sol·licitud s’haurà de presentar en el formulari facilitat per l’Ajuntament de Móra la Nova en
el qual s’haurà d’indicar:
- Les dades personals.
- El motiu de la sol·licitud d’acord amb l’objecte d’aquestes bases de subvenció.
- El nº de compte bancari de la persona sol·licitant.
- En el cas d’haver perdut la feina, notificació de l’empresari indicant l’extinció del contracte de
treball indicant el motiu o qualsevol altre document que ho acrediti.
- En el cas d’haver perdut la feina a través d’un ERO/ERTO/altres causes, notificació de l’
empresari indicant l’extinció del contracte de treball per aquest motiu o qualsevol altre
document que ho acrediti.
- En el cas d’estar afectat/da per un ERTO/ERO, notificació de l’empresari indicant la data d’
inici i de finalització d’aquesta circumstància, o qualsevol altre document que ho acrediti. Hi
haurà de constar si es tracta de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada
laboral i en quin percentatge.
- Declaració responsable de la persona sol·licitant, indicativa de les següents circumstàncies:

1. Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de
la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes
dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificat d’estar al corrent
amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social
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2. Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada.

3. Que s’autoritza a l’Ajuntament de Móra la Nova a sol·licitar qualsevol informació a fitxers
públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.
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Al moment de la sol·licitud, serà emès pels diferents serveis administratius de l’ajuntament de
Móra la Nova:

a. Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és deutor per cap
concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova.
b. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat
Social pels sol·licitants que hagin autoritzat a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultarho per compte d’ells.
c. Certificat del Padró d’Habitants que acrediti d’empadronament a Móra la Nova de la
persona sol·licitant.

DÈCIMA. ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR ELS AJUTS I FORMA DE PAGAMENT.
L’òrgan competent per a la convocatòria i resolució de la concessió d’aquestes subvencions
serà la Junta de Govern Local, que en farà publicitat a través de tots i cadascú dels mitjans de
comunicació local de l’Ajuntament de Móra la Nova: taulell d’anuncis, servei municipal de
megafonia, pàgina web municipal (www.moralanova.cat), servei públic de SMS, e-bando,
xarxes socials, ...
La fase d’instrucció correspondrà a la regidoria delegada de l’àrea d’hisenda, que formularà
proposta de resolució.
La proposta de resolució es farà en base a una proposta efectuada per un Comitè de Valoració
que com a òrgan col·legiat competent, emetrà l'informe preceptiu previ a la proposta de
resolució de l'òrgan instructor.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern Local resoldrà
la concessió dels ajuts en el termini màxim de quatre mesos.
Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu pagament, en
el termini màxim de sis mesos, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud.
En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, cancel·lació del compte
d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la
Nova, es reduirà l’import a pagar amb les despeses generades per la devolució i la nova gestió
d’abonament.
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Transcorreguts quatre mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds,
sense haver-les resolt per causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, d’
acord amb l’article 124.1 f) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
ONZENA. RÈGIM DE RECURSOS.
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la notificació.

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

7. DECLARACIÓ, SI ESCAU, D’INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES MENORS
PROMOGUDES PER L’ASSEMBLA LOCAL DE LA CREU ROJA DE MÓRA LA NOVA A LA
SEVA SEU SOCIAL DEL C. MAJOR, NÚM. 160 BAIX, EXP. 4309440003-2020-0000673 I
RECONEIXEMENT D´UNA BONIFICACIÓ DE L´ICIO GENERAT.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna compte de la petició formulada per la senyora Montserrat Pla López, actuant en nom i
representació, degudament acreditada, de l´Assemblea Local de la Creu Roja de Móra la Nova,
en data 18/09/2020 i núm. RE 2802, i en la qual es sol.licita una bonificació del 95% de l’import
de l´ICIO generat per la comunicació d’obres menors a realitzar a la seu social de l´entitat,
situada al C. Major, núm. 160, Baix de Móra la Nova, formalitzada el dia 24/08/2020, amb núm.
RE 2514, d´acord amb l´Exp. 4309440003-2020-0000673, i amb una liquidació total d´ICIO per
import de 173,63 €.
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Atès que les obres comunicades es corresponen a l´adequació d´un espai exterior de la nova
seu social de l´entitat, situada la C. Major, núm. 160, Baix, per permetre el tancament d’un
vehicle destinat a Clínica Mòbil, el qual està directament lligat amb la tasca humanitària que
realitza l´entitat de Creu Roja.

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 78B6F2A226764920B466C0048497463A i data d'emissió 16/11/2020 a les 09:18:05

Atès que la vigent ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres de l´Ajuntament de Móra la Nova, estableix entre d’altres, en el seu Article 7.
Bonificacions, reduccions i exempcions que:

1. No s´aplicaran més exempcions i bonificacions que les que a continuació es detallen:
Construccions en règim de protecció oficial: 20% sobre la quota
Obres amb supressió de barreres arquitectòniques: 90% sobre la quota
Per declaració d´interès utilitat municipal: 95% de la quota

Atès que l´Ajuntament de Móra la Nova considera que la petició formulada per l´Assemblea
Local de la Creu Roja, per tractar-se d´una institució humanitària que dona protecció i
assistència als més desafavorits, entre d´altres actuacions que porta a terme al municipi, pot
encabir-se dins dels supòsits de bonificació per interès o utilitzat municipal per concorre
circumstàncies socials que justificarien aquesta declaració, d´acord amb el contingut a
l´ordenança municipal i a l´establert a l´article 103 la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que pot acordar-se una bonificació del 95% de l´import de l´ICIO generat per la
comunicació d´obres duta a terme, la qual cosa suposaria un descompte del total de la
liquidació de 164,95 €, i un import a liquidar de 8,68 €, d´acord amb l´establert a l´art. 103 de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.

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. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
d. RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, art. 103
e. Ordenança fiscal 05I – Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres
f. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:

Transcripció de l'acta número 2020-0000006 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado,
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
FRANCESC
XAVIER
ROVIRA
- DNI *** (SIG) en data: 21/10/2020, 21/10/2020
SECRETARIA
el diaMOLINE
13/11/2020
a les 13:50:50

PRIMER. DECLARAR les obres comunicades per l’Assembla Local de la Creu Roja en data 24
/08/2020, amb núm. RE 2514, Exp. 4309440003-2020-0000673 i a realitzar a la nova seu
social de l´entitat situada al C. Major, núm. 160, Baix, com a d´especial interès i utilitat
municipal per les circumstàncies descrites en la part expositiva del present acord.
SEGON. ESTABLIR una BONIFICACIÓ del 95% sobre la liquidació de l´ICIO generat per les
obres descrites en l´Exp. 4309440003-2020-0000673, i determinar que la quota líquida a
ingressar per aquest concepte serà de 8,68 €, més 10,00 € corresponents a la taxa municipal
aprovada per la tramitació de comunicacions d´obres.
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TERCER. NOTIFICAR a l’interessat i al Servei Municipal d’Intervenció els presents acord pel
seu coneixement i efectes

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
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.

MOCIÓ SUPORT PRESIDENT DE LA GENERALITAT
8. MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde diu que la Moció la presenten juntament amb el Grup de Junts i que hi estan
plenament a favor.
La Sra. Mari Carmen Ríos fa lectura de la Moció.

L’Ajuntament de Móra la Nova rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’
investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unirnos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest
ordre social.
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2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques,
polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als
quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’
una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’
ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el
seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per
defensar, de forma legítima, la República Catalana.

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’
estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici
dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia
que respecti la separació de poders.

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president
de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan
emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i es proporcionada
que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest
cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president
Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima
institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el
dret d’autodeterminació.

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants,
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem
créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la
nostra màxima prioritat serà preservar-la.

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de
cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el
suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de
novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està
emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la
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persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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