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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 08/2020, a celebrar el dia 19/11
/2020. Telemàtica via LOCALRET MEET
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 19 de novembre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC - AM)
Sra. Maria Font Vallespí (ERC - AM)
Sra. M.Carmen Rios Moreno (JUNTS)
Sr Marc Fontanet Giné (JUNTS)
Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - CP)
Sr. Jordi López Leor (PSC - CP)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL,
NÚM. 07/2020, CELEBRAT EL DIA 29/10/2020.
Aprovada l'acta per unanimitat.

HISENDA
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11/2020, PER MITJÀ
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT.
La Sra. Laura Griñó fa una breu referència al contingut de la modificació de crèdit.
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Aprovat per unanimitat.

Fets
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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 11/2020, de suplement de crèdit, a
finançar mitjançant baixes de crèdit d’acord amb la següent PROPOSTA:

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN BAIXA

Aplicació pressupostària 2020

Org.

03

Prog.
(àrea de Econòmica
despesa)

3381

22609

Sp.

Crèdits
definitius
abans
modificació

Descripció

01 Festa Major de la Vila

TOTAL
MODIFICAT

53.600,00 €

IMPORT

Import baixa
despeses
q u e
determina el
finançament

Crèdit
definitiu
després de
l a
modificació

39.560,00 €

14.040,00 €

39.560,00 €

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN ALTA

Aplicació pressupostària 2020
Crèdit
definitiu
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Org.

Prog.
Econòmica
(àrea
de
despesa)

Sp.

Descripció aplicació Crèdits
pressupostària
definitius
abans
modificació

Import alta després de
de crèdit
l a
modificació

00

170

22100

Subministrament
01 elèctric
carregador
vehicles

4.500,00 €

2.850,00 €

7.350,00 €

00

920

22604

01 Jurídic i contenciosos

5.000,00 €

2.400,00 €

7.400,00 €

2.500,00 €

1.700,00 €

4.200,00 €

6.000,00 €

1.000,00 €

7.000,00 €

02

130

21400

Seguretat:
01
Manteniment vehicles

02

130

22104

01

Seguretat:
personal

02

1532

22699

01

Via pública: Altres
despeses diverses

8.405,00 €

1.500,00 €

9.905,00 €

02

160

21000

01

Manteniment
clavegueram

3.000,00 €

1.110,00 €

4.110,00 €

02

163

21400

01

Neteja
viària:
Manteniment vehicles

5.900,00 €

2.500,00 €

8.400,00 €

02

164

21200

01

Cementiri:
Manteniment recinte

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

02

171

21000

01

Parcs
i
Manteniment

12.000,00 €

2.500,00 €

14.500,00 €

02

171

21400

01

Parcs
i
jardins:
Manteniment vehicles

1.000,00 €

7.500,00 €

8.500,00 €

02

929

22103

Combustibles
i
01 carburants
vehicles
municipals

13.000,00 €

500,00 €

13.500,00 €

07

150

22706

02

10.000,00 €

6.000,00 €

16.000,00 €

07

1621

22700

01 Recollida de residus

07

161

20301

01

Estudis
tècnics

i

Vestuari

jardins:

projectes

Lloguer maquinària /
instal·lacions aigua

TOTAL
IMPORT
MODIFICAT

210.000,00 €

18.139,60 €

4.000,00 € 214.000,00 €

5.000,00 €

23.139,60 €

39.560,00 €

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

3. DECLARACIÓ, SI ESCAU, D’INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES MENORS
PROMOGUDES PER INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A L´EDIFICI DEL CAP DE MÓRA LA
NOVA, AL C. FRANCESC MACIÀ, NÚM. 58 DE MÓRA LA NOVA I RECONEIXEMENT D´UNA
BONIFICACIÓ DE L´ICIO GENERAT. EXP. 4309440003-2020-0000935.
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El Sr. Alcalde explica en que consisteix l'obra del centre de salut tot exposant que es mereix
un tractament d'interés públic per raons òbvies i que pertant ha de comptar amb una bonificació
de l'ICIO.
La Sra. carmen Ríos diu que tot el que sigui millorar el CAP i estaran a favor.
També el Sr. Carlos Trinchan mostra la seva conformitat en millorar el CAP i que es doni una
bonificació.

Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna compte de la petició formulada en data 29/10/2020, i núm. RE 4016, pel senyor Ricard
Cahavarria Forés, com a Director de Serveis Generals de l’Institut Català de la Salut a les
Terres de l’Ebre, i actuant en el seu nom i representació, degudament acreditada, la senyora M.
Isabel Munera Pérez, amb NIF 33565996A, i en la qual es sol.licita una exempció de l’import de
l´ICIO generat per la realització d´obres menors a l´edifici del Centre d´Assistència Primària de
Móra la Nova, situa al C. Francesc Macià, núm. 58 d´aquesta població, d´acord amb l´Exp.
4309440003-2020-0000935, a les quals els hi correspondria una liquidació total d´ICIO per
import de 648,62 €.
Atès que les obres comunicades es corresponen al canvi d´una finestra existent a la façana de
l´edifici per a implementar una porta secundària d´accés al centre i adaptar l´actual espai del
CAP per donar assistència sanitària 24 h, i han estat informades favorablement pels Serveis
Tècnics Municipals.
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
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Atès que l’Ajuntament de Móra la Nova considera que la petició formulada Institut Català de la
Salut, per tractar-se d’una empresa pública, adscrita al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, i dedicada a la prestació d´atenció sanitària a la població, s’encabeix dins dels
supòsits de bonificació per interès o utilitzat municipal per concorre circumstàncies socials i
sanitàries 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.
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Atès que pot acordar-se una bonificació del 95% de l´import de l´ICIO generat per la
comunicació d´obres duta a terme d´acord amb l´Exp. 4309440003-2020-0000935, la qual cosa
suposaria un descompte del total de la liquidació de 616,19 €, i un import a liquidar de 32,43 €,
d´acord amb el següent detall:
Pressupost obra
28.201,00 €

Total ICIO
648,62 €

Bonificació ICIO 95 %
616,19 €

Import ICIO a liquidar
32,43 €

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:
PRIMER. DECLARAR les obres comunicades per l´Institut Català de la Salut, d´acord amb l’
Exp. 4309440003-2020-0000935, i que és duran a terme a l´edifici del Centre d´Assistència
Primària de Móra la Nova, situat al C. Francesc Macià, núm. 58 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. 4309440003-2020-0000935, i determinar que la quota líquida a
ingressar per aquest concepte serà de 32,43 €.
TERCER. NOTIFICAR a l’Institut Català de la Salut i al Servei Municipal d’Intervenció els
presents acord pel seu coneixement i efectes.
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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.

NOMENCLATOR CARRERS
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CANVI DE NOM DE L´ACTUAL CARRER
“JAUME BALMES I URPIÀ”.
El Sr. Alcalde diu que van confluir els sugeriments de persones del poble amb la voluntat de
l'equip de govern de fer aquest petit homenatge a la difunta doctora Pilar. Explica que creu que
va ser una dona avançada en el seu temps en molts aspectes i que havent-ho preguntat als
seus familiars aquests van mostrar el seu consentiment. Es va buscar un carrer pròxim al lloc
on vivia la doctora Pilar Martínez. Finalment els veïns també es van mostrar conformes. A més
a més diu que és de justícia que els carrers de Móra la Nova comencin a portar noms femenins
ja que pel que ha pogut observar només hi han dos carrers al poble amb nom de dona.
La Sra. Carmen Ríos creu que és una bona iniciativa, ja que es tractava d'una persona que
estava disposada a ajudar als altres en qualsevol circunstància.
El Sr. Jordi López diu que és un petit homenantge merescut. Diu que la doctora Pilar va ser
pionera en medicina a Móra la Nova, i es va guanyar l'estima dels veïns, i a més a més va ser
una gran socialista.

Aprovat per unanimitat.

Fets
La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 26/08/2020, va aprovar la proposta
formulada per l´Alcaldia d’iniciar els tràmits pel canvi de nom de l´actual carrer de Móra la Nova
anomenat “Jaume Balmes i Urpià” pel de “Dra. Pilar Martínez.
Les peticions rebudes dels veïns van fonamentar la proposta de canvi de nom de l’actual carrer
Jaume Balmés i Urpià, personatge aquest que si bé fou una persona rellevant en el món del
pensament amb una trajectòria important dins de la filosofia, no era una persona amb una
vinculació concreta al nostre poble, i per aquest motiu es va demanar pels veïns de l´esmentat
carrer una nova denominació del mateix amb el nom d´alguna persona vilatana que hagués
destacat en alguna faceta i que fos prou coneguda pel conjunt de la població.
Atenent, doncs, a les peticions rebudes per l´alcaldia, es presentà a la Junta de la Govern Local
la proposta per iniciar el canvi de denominació del carrer “Jaume Balmes i Urpià” de manera
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que el mateix passés a anomenar-se “Carrer Dra. Pilar Martínez”, persona coneguda i estimada
pels vilatans, tant per la seva trajectòria professional de doctora de família, com pel seu
carisma personal.
Aquesta nova denominació proposada ajudarà, a més, a feminitzar el nomenclàtor de carrers
del municipi, on la majoria de vies urbanes porten el nom de personatges masculins, tots ells
destacats en diferents camps i disciplines, i entre els que també hi trobem el nom de
personatges locals masculins, tot al contrari del que passa amb els personatges locals
femenins, que fins al moment son inexistents.
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Per tot l´exposat, aquest Ajuntament considera convenient i oportú modificar la denominació del
vial de la següent manera:

Denominació actual: Carrer Jaume Balmes i Urpià
Denominació proposada: Carrer Dra. Pilar Martínez

Dins l´expedient consta que s’ha dut a terme el tràmit d’informació pública per tal que la
ciutadania conegués i manifestés el seu parer a aquesta iniciativa. L´anunci d´informació
pública es va publicar al BOPT del dia 02/10/2020, sense que s´haguessin presentat al.
legacions, reclamacions ni suggeriments a la proposta realitzada.

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 de 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
d. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
e. Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s´aprova del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- MODIFICAR la denominació d´un vial públic de la població de Móra la Nova, de la
següent manera:

Denominació actual: Carrer Jaume Balmes i Urpià
Denominació proposada: Carrer Dra. Pilar Martínez
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fonamentant aquest canvi en les manifestacions expressades en la part expositiva del present
acord.
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Segon.- COMUNICAR l'acord als familiars de la persona que donarà nom al carrer, als veïns
del carrer als efectes de que modifiquin la seva adreça postal, a les diferents administracions
públiques que a continuació es relacionen:

Servei de Correus
Mossos d´Esquadra
Prefectura Provincial de Trànsit
Delegació d´Hisenda,
Registre de la Propietat
Institut Nacional de Estadístca
Direcció General del Cadastre
Oficina del Cens Electoral

i d´altres organismes i administracions que es puguin considerar interessades.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en els
termes del que disposa l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a la Unitat de Padró d’Habitants de l’Ajuntament, als
efectes pertinents, així com a les altres Unitats d’aquest Ajuntament que puguin resultar
afectades.

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

CONVENIS
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’
EBRE, PEL QUAL ES REGULA DETERMINATS ASPECTES RELATIUS AL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ COVID19.
El Sr. Jesús Álvarez diu que es tracta d'una brigada de 5 persones (es contracten persones
que estan a l'ATUR) que donarà servei de neteja i manteniment al poble. La brigada es va
distribuïnt per la comarca.
La Sra. Carmen Ríos diu que li sembla perfecte tot el que sigui donar feina.
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El Sr. Carlos Trinchan també mostra la seva conformitat per la mateixa raó.

Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 27/06/2020 es rep escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre informant del
següent:
S’ha obert convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions de la de la
línia extraordinària i urgent del "Programa Treball i Formació COVID-19". Els
projectes comporten la contractació laboral per a desenvolupar treballs d’interès públic i
caràcter social així com el desenvolupament d'una activitat formativa.
Tal i com vam parlar a la reunió de final de maig un dels projectes que sol.licitarem serà el
de:
Manteniment i conservació d'espais ptiblics de la Ribera d'Ebre (peó/peona de brigada), on
les tasques principals consistiran en neteja, desinfecció, obra, pintura...
En el cas que estiguéssiu interessats en participar en aquesta convocatòria, heu de
fer-nos arribar la vostra petició formal fins el divendres, 3 de juliol, a les 13:00 h, amb un
breu llistat de les tasques a realitzar.
Afegir que, corn a convocatòries anteriors, les despeses no subvencionables seran: les
indemnitzacions dels contractes, part de la seguretat social no subvencionable, les
vacances no gaudides, quilometres, roba i EPI..., les quals es repartiran entre tots els
ajuntaments participants.
La maquinaria i les eines necessàries també aniran a càrrec de cada ajuntament.
Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova està interessat en participar en aquesta
convocatòria de la línia extraordinària i urgent del "Programa Treball i Formació
COVID-19", indicant que les principals tasques que portaran a terme els treballadors/res
contractats/des serán els següents:
Manteniment d’edificis (treballs d’obra, pintura, etc),
Neteja i desinfecció d’espais públics,
Altres tasques relacionades amb el manteniment i desinfecció.
En la Junta de Govern Local de data 01/07/2020 es va aprobar el següent:
PRIMER: Comunicar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que l’Ajuntament de Móra la
Nova està interessat en participar en aquesta convocatòria de la línia extraordinària i
urgent del "Programa Treball i Formació COVID-19", indicant que les principals tasques
que portaran a terme serán els següents:
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Manteniment d’edificis (treballs d’obra, pintura, etc),
Neteja i desinfecció d’espais públics,
Altres tasques relacionades amb el manteniment i desinfecció.
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Aquest projecte està regulat mitjançant Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’
Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula
determinats aspectes relatius al Programa Treball i Formació COVID19.
L’Ajuntament de Móra la Nova encomana a favor al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la
gestió, tramitació i justificació dels projectes comarcals “Manteniment i conservació d’espais
públics de la Ribera d’Ebre” i “Suport a la represa de l’activitat al Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre”, incloses als expedients: 2020- COVID-9- SPOO- 00029 i 2020- PANP-9- SPOO00029., redactades pels serveis d’economia comarcal de l’entitat comarcal i sol·licitat davant l’
administració competent la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions dins el
Programa Treball i Formació COVID19.
L’Ajuntament de Móra la Nova assumirà aquelles despeses que corresponguin al
subministrament dels equipaments de protecció individual (EPI) i el vestuari corresponent d’
acord amb l’ordre que regula la convocatòria esmentada.
Per altra banda, assumirà les despeses que puguin correspondre al quilometratge que es
meritin per la persona conductora/treballadora per arribar al municipi corresponent des del
centre de treball, així com la resta de costos no elegibles de l’actuació, un cop sigui
degudament liquidada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aquest cost consisteix en les
despeses d’indemnització dels contractes, part de la cotització de la seguretat social que s’ha d’
assumir d’acord amb les categories dels treballs a realitzar i que no cobreix l’ajut, entre d’altres.
La quantitat d’aquestes despeses es fixa en principi per un import de 382,56€, sens perjudici de
la seva liquidació final.

Fonaments de dret
Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al Programa
Treball i Formació COVID19.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Móra la
Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes
relatius al Programa Treball i Formació COVID19.
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SEGON: Nomenar al Sr. Jesús Alvarez Vilas, Regidor de l’Ajuntament de Móra la Nova com a
persona responsable de l’Ajuntament qui assumirà les tasques d’encarregat consistents en
gestionar, dirigir i fixar les tasques i compliment d’objectius fixats i en concret, per poder
executar i complir amb les actuacions previstes en els projectes “Manteniment i conservació d’
espais públics de la Ribera d’Ebre” i “Suport a la represa de l’activitat al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre”, incloses als expedients: 2020- COVID-9- SPOO- 00029 i 2020- PANP-9SPOO- 00029..
TERCER: Aplicar la quantitat d’aquestes despeses que es fixa en principi per un import de
382,56€, sens perjudici de la seva liquidació final, per al pressupost de 2021.
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QUART. Notificar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns.
CINQUÈ. Facultar a l’Alcalde per la signatura del citat Conveni.

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

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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