ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, NÚM. 06/2018, DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D´EBRE), CELEBRADA EL VINT-I-SET
DE SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT.
A Móra la Nova, el dia 27 de setembre de 2018, essent les 19.30 hores, es
reuneixen al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors que
a continuació es detallen com a membres del Ple de la Corporació
Municipal per celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, i assistits pel senyor Secretariinterventor de l'Ajuntament, Josep Maria Piñol Jurado.
MEMBRES ASSISTENTS:
A l’inici:
Regidors/es

Sr. Francesc Moliné i Rovira
Sr. Jesús Àlvarez i Vilàs
Sra. Míriam Vinaixa i Rey
Sra. Laura Griñó Serret
Sra. Eva Vallespí Suñé
Sr. Ferran Bladé Pujol
Sr. Ivan Vilanova i Arrufat
Sra. Montserrat Pedret Risco
Sra. Mª Pilar Vaqué Solé
Sr. Jordi López Leor
Sr. Carlos J. Trinchán Viñas

Tot seguit i un cop comprovada pel secretari interventor l’existència del
quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es declara oberta la sessió
pública. I es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia
aprovat per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 99/2018, de data 24 de
setembre de 2018:
PRIMER. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
SEGON. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l´exercici 2017.
TERCER. Aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals per
l´exercici 2019, Exp. 01/19 OF.
QUART. Aprovació definitiva, si escau, de l´establiment del servei públic de
Punt d´Informació i Agrobotiga.
CINQUÈ. Aprovació, si escau, de canvi de denominació d´una partida
pressupostària del 2018.

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Havent-se lliurat, juntament amb la convocatòria de la sessió que es celebra,
la corresponent a la sessió celebrada el dia 18/07/2018 (extraordinària), i
26/07/2018 (ordinària) es demana si cap membre de la corporació té alguna
observació a la mateixa, responent-se negativament.
VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a
definitiu l’acord que es recull.
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES ANUALS DE L´EXERCICI 2017.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI
2017.
El secretari-interventor de la corporació dóna compte del dictamen aprovat
per la Comissió Informativa Tècnica, Econòmica i Especial de Comptes
(endavant CITEEC), del Compte general de l'Ajuntament de Móra la Nova,
exercici 2017.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 es van sotmetre a
informe de la CITEEC, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data
19/07/2018. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 151 de data 03/08/2018, pel període reglamentari, no s’han
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els
articles del 208 al 212 de RD 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Comissió Informativa constituïda
en Especial de Comptes, PROPOSA al Ple municipal, el qual, amb superior
criteri, acordarà el que estimi més convenient, que adopti el següent
ACORD:
PRIMER. APROVAR ELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2017
integrats pels següents estats bàsics que es recullen de manera sinòptica:

1. BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
2. Propietat industrial i intel·lectual
203

Propietat industrial i intel·lectual

3. Aplicacions informàtiques
206

Aplicacions informàtiques

II. Immobilitzat material
1. Terrenys
210

Terrenys i béns naturals

2. Construccions
211

Construccions

2811

Amortització acumulada de construccions

3. Infraestructures
212

Infraestructures

2812

Amortització acumulada d'infraestructures

5. Altre immobilitzat material

Exercici 2017

Exercici 2016

6.424.110,79

6.421.384,10

20.001,24

20.001,24

95,00

95,00

95,00

95,00

19.906,24

19.906,24

19.906,24

19.906,24

6.404.109,55

6.401.382,86

491.919,18

476.852,79

491.919,18

476.852,79

3.942.132,85

4.136.170,18

6.663.973,28

6.663.973,28

-2.721.840,43

-2.527.803,10

541.019,15

608.646,55

676.273,94

676.273,94

-135.254,79

-67.627,39

488.267,08

463.122,18

214

Maquinària i utillatge

106.176,06

87.189,35

215

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

901.893,67

846.532,45

216

Mobiliari

430.741,81

385.842,62

217

Equips per a processos d'informació

105.340,48

100.555,59

218

Elements de transport

211.627,09

211.627,09

219

Altre immobilitzat material

2814

Amortització acumulada de maquinària i utillatge

2815
2816
2817

Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació

2818

Amortització acumulada d'elements de transport

2819

Amortització acumulada d'altre immobilitzat material

98.236,23

97.389,23

-69.821,91

-64.913,17

Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

-744.780,95

-703.734,18

Amortització acumulada de mobiliari

-255.381,69

-223.805,50

-77.900,50

-76.446,46

-126.637,43

-108.667,40

6. Immobilitzat material en curs i avançaments

-91.225,78

-88.447,44

940.771,29

716.591,16

84.886,11

62.427,53

2310

Construccions en curs. Immobilitzat material

232

Infraestructures en curs

218.347,55

16.626,00

235

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge

637.537,63

637.537,63

1.389.293,44

1.283.098,20

1.287.755,49

1.242.905,94

1.154.591,09

1.084.647,24

951.819,96

657.653,03

B) ACTIU CORRENT
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
1. Deutors per operacions de gestió
4300

Operacions de gestió

4310

Operacions de gestió

846.214,19

939.005,01

4900

Operacions de gestió.

-643.443,06

-512.010,80

2. Altres comptes a cobrar

88.366,69

440

Deutors per IVA transferit.

449

Altres deutors no pressupostaris

555

Pagaments pendents d'aplicació

3. Administracions públiques

120.856,02

3.677,82

3.735,35

83.845,96

83.845,96

842,91

33.274,71

44.797,71

37.402,68

470

Hisenda pública, deutor per diversos conceptes

27.810,66

20.415,63

472

Hisenda pública, IVA suportat

16.987,05

16.987,05

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

100.937,95

39.592,26

100.937,95

39.592,26

V. Inversions financeres a curt termini
4. Altres inversions financeres
565

Fiances constituïdes a curt termini

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
570

Caixa operativa

11.492,35

4.015,62

571

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius

89.445,60

34.747,77

574

Caixa restringida

0,00

828,87

7.813.404,23

7.704.482,30

TOTAL ACTIU (A + B)
PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET
I. Patrimoni
100

Patrimoni

II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
120

Resultats d'exercicis anteriors

2. Resultat de l'exercici
129

Resultat de l'exercici

IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats
130

Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
170

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

4. Altres deutes
174

Creditors per arrendament financer a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
520

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

4. Altres deutes

Exercici 2017

Exercici 2016

6.754.257,95

6.511.358,30

4.315.690,84

4.315.690,84

4.315.690,84

4.315.690,84

1.749.570,51

1.657.029,61

1.611.629,14

1.554.266,88

1.611.629,14

1.554.266,88

137.941,37

102.762,73

137.941,37

102.762,73

688.996,60

538.637,85

688.996,60

538.637,85

401.185,40

495.338,72

401.185,40

495.338,72

338.315,42

432.468,74

338.315,42

432.468,74

62.869,98

62.869,98

62.869,98

62.869,98

657.960,88

697.785,28

286.691,16

241.882,28

58.584,31

66.985,77

58.584,31

66.985,77

228.106,85

174.896,51
16.991,45

4003

Altres deutes

54.655,21

4013

Altres deutes

0,00

-206,71

524

Creditors per arrendament financer a curt termini

3.500,65

21.872,16

560

Fiances rebudes a curt termini

169.950,99

136.239,61

371.269,72

455.903,00

250.347,74

330.802,59

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1. Creditors per operacions de gestió
4000

Operacions de gestió

238.722,58

284.805,05

4010

Operacions de gestió

10.782,25

10.617,55

4130

Operacions de gestió.

842,91

33.274,71

4180

Operacions de gestió

2. Altres comptes a pagar

0,00

2.105,28

91.181,31

94.845,38
5.145,75

410

Creditors per IVA suportat.

2.986,48

414

Ens públics creditors per recaptació de recursos

9.274,50

5.941,62

43.803,87

48.155,99

35.116,46

35.602,02

419 NET I PASSIU
Altres creditors no pressupostaris
PATRIMONI
554

Cobraments pendents d'aplicació

3. Administracions públiques
475

Hisenda pública, creditor per diversos conceptes

476

Organismes de previsió social, creditors.

477

Hisenda pública, IVA transferit

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

29.740,67

Exercici 2017

32.140,28

30.255,03

Exercici 2016

33.044,72

7.123,33

6.733,25

-9.522,94

-9.522,94

7.813.404,23

7.704.482,30

2.

COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2017

1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Impostos
72

IMPOSTOS DIRECTES

73

IMPOSTOS INDIRECTES

b) Taxes

Exercici 2017

Exercici 2016

1.600.534,53

1.531.132,68

1.071.629,05

1.029.009,02

1.044.431,32

988.554,09

27.197,73

40.454,93

528.905,48

478.986,33

740

Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats

352.006,51

313.074,67

742

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

176.898,97

165.911,66

0,00

23.137,33

c) Contribucions especials
744

Contribucions especials

2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l'exercici
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
751

Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici

a.2) Transferències
750

Transferències

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer
7530

Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització

3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
701

Vendes de productes acabats

b) Prestació de serveis
741

Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats

6. Altres ingressos de gestió ordinària
776

Ingressos per arrendaments

777

Altres ingressos

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
640

Sous i salaris

b) Càrregues socials
642

Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador

644

Altres despeses socials

9.Transferències i subvencions concedides
65

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministraments i serveis exteriors
62

SERVEIS EXTERIORS

b) Tributs
63

TRIBUTS

0,00

23.137,33

1.128.891,93

1.131.133,68

1.074.721,71

1.077.782,14

235.820,32

229.993,58

235.820,32

229.993,58

838.901,39

847.788,56

838.901,39

847.788,56

54.170,22

53.351,54

54.170,22

53.351,54

63.367,80

50.534,64

3.952,76

4.508,76

3.952,76

4.508,76

59.415,04

46.025,88

59.415,04

46.025,88

583.023,29

380.714,05

570.365,80

323.590,16

12.657,49

57.123,89

3.375.817,55

3.093.515,05

-1.312.776,78

-1.145.953,37

-991.840,63

-874.759,09

-991.840,63

-874.759,09

-320.936,15

-271.194,28

-313.298,51

-265.060,39

-7.637,64

-6.133,89

-295.671,68

-223.998,46

-295.671,68

-223.998,46

-1.127.052,06

-1.171.040,73

-1.126.038,25

-1.170.711,48

-1.126.038,25

-1.170.711,48

-1.013,81

-329,25

-1.013,81

-329,25

12. Amortizació de l'immobilitzat
68

DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i
actius en estat de venda
b) Baixes i alienacions
671

Pèrdues procedents de l'immobilitzat material

14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
775

Reintegraments

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)
15. Ingressos financers
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres
b.2) Altres
769

Altres ingressos financers

16. Despeses financeres
b) Altres
662

Interessos de deutes

669

Altres despeses financeres

20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
b) Altres

Exercici 2017

Exercici 2016

-364.549,36

-363.122,21

-364.549,36

-363.122,21

-3.100.049,88

-2.904.114,77

275.767,67

189.400,28

-787,65

-2.741,31

-787,65

-2.741,31

-787,65

-2.741,31

149,50

320,00

149,50

320,00

149,50

320,00

275.129,52

186.978,97

5.085,09

5.303,53

5.085,09

5.303,53

5.085,09

5.303,53

5.085,09

5.303,53

-10.840,98

-14.640,02

-10.840,98

-14.640,02

-10.207,54

-12.837,33

-633,44

-1.802,69

-131.432,26

-74.879,75

-131.432,26

-74.879,75

6983

Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.

-643.443,06

-512.010,80

7983

Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats

512.010,80

437.131,05

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)

3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST


Resultat pressupostari:

-137.188,15

-84.216,24

137.941,37

102.762,73
102.762,73

4. MEMÒRIA
Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en
el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost,
amb el següent contingut:




















Organització
Gestió indirecta de serveis públics
Bases de presentació dels comptes
Normes de valoració
Inversions destinades a l’ús general
Immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Inversions gestionades
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres
Existències
Tresoreria
Fons Propis
Informació sobre l’endeutament
Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria
Informació sobre valors rebuts en dipòsit
Quadre de finançament
Informació pressupostària
Indicadors

SEGON. APROVAR definitivament la DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA integrada
per:
1. Acta d’arqueig de les existències en caixa a fi de l’exercici:
 Tresoreria a 31/12/2017
 Existències en tresoreria des de 01/01/2017 fins 31/12/2017
 Moviments i situació de la tresoreria des de 01/01/2017 fins 31/12/2017
2. Certificacions de les entitats financeres en relació als saldos a favor de
l’Ajuntament a fi de l’exercici:
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
 Caixabank SA (“La Caixa”).
 Banc de Sabadell
TERCER. RETRE el Compte General exercici 2017, resultat de l’exercici econòmic, a la
SINDICATURA DE COMPTES, d’acord amb el que determinen els articles esmentats
en la seva part expositiva.

INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde fa menció de les dels diferents indicadors/ratios que determinen la
solvència d’un Ajuntament (Resultat Pressupostari, Estalvi net, Romanent de
Tresoreria, Deute viu, Període mig de pagament, estabilitat Pressupostària i regla de
la despesa) i menciona expressament que tots els indicadors determinen que
l’Ajuntament manté una bona situació pressupostària, financera i de tresoreria i que
segueix en la línia de reduir l’endeutament.
El Sr. Ferran Bladé pregunta per la ratio del deute viu i la de l’estalvi net, indicant el
Sr. Alalde que es situa en el 13,6 % (deute viu) i 18,52 %(estalvi net).
VOTACIÓ I ACORD
A FAVOR: 9: 5 DEL GRUP DE ERC+ 4 DEL GRUP DE PDeCAT
ABSTENCIONS: 2: 2 DEL GRUP DE PSC-PM
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER L´EXERCICI 2019, EXP. 01/19 OF.
Les taxes que pugui exigir l’Ajuntament són uns dels recursos que aquest té per a
poder dur a terme l’exercici de les funcions que la legislació l’atribueix.
En l’actualitat, cal adequar el text d’algunes de les ordenances fiscals a les
necessitats dels contribuents, d’acord amb diferents situacions que han estat motiu
de reflexió i estudi.
Per tal de fomentar l’arranjament de façanes i teulades d’edificis del casc urbà,
millorant així l’aspecte urbanístic de la població en el seu conjunt, s’ha avaluat
recollir una bonificació del 95% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per les obres que tinguin com objectiu la reparació/arranjament o renovació de
teulades antigues, així com la reparació/arranjament de façanes principals dels
edificis antics.
Pel que respecta a la taxa d’escombraries, d’acord amb l’article 54 del Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora
dels residus, la gestió dels residus comercials correspon a la personal titular d’una
activitat i haurà de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora
autoritzada per a que se’n faci la valoració o disposició del rebuig o be s’ha
d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a
aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.
És per això, que caldrà modificar l’ordenança fiscal vigent d’escombraries i donar
nova cobertura a aquest tipus de residus comercials, mitjançant la creació d’una
nova ordenança fiscal específica que ho reculli, del tipus preu públic.

Per tot l’exposat, es considera convenient la modificació de les següents
ordenances fiscals reguladores de les taxes que a continuació es relacionen i
d’acord amb l’Annex adjunt a la present proposta:
 ORDENANÇA FISCAL 05I, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INTAL.LACIONS I OBRES
 ORDENANÇA FISCAL 08T, REGULADORA DE TAXA PER LA RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
D´acord amb l´exposició de motius que s´ha fet, i atès l’establert a l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 16 i 17 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es PROPOSA al Ple de l´Ajuntament, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2019, la modificació de les
ordenances fiscals reguladores de les taxes per la prestació dels serveis que a
continuació es detallen i segons Annex adjunt a la present proposta:
 ORDENANÇA FISCAL 05I, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INTAL.LACIONS I OBRES
 ORDENANÇA FISCAL 08T, REGULADORA DE TAXA PER LA RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
SEGON: Aquest acord provisional i el text de les modificacions s’han d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de TRENTA DIES des
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
Igualment, l’acord i el text de la modificació s’inserirà en la web municipal.
TERCER: En el cas de no presentar-se al.legacions ni reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional.
L’acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de la modificació es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
QUART: Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
ANNEX
PROPOSTA PER LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI DE 2019

D’acord amb la proposta presentada per aquesta Alcaldia, per la modificació de les
Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, es desenvolupa a continuació el text íntegre de
l’articulat que es preveu modificar per cada una de les Ordenances fiscals següents:
ORDENANÇA FISCAL 05I
Reguladora de l’impost sobre construccions, intal.lacions i obres
És proposa incloure a l’article 7. Bonificacions, reduccions i exempcions, els punt 2 i 3 una
bonificació del 95% en les llicències que tinguin com objectiu la reparació/arranjament o
renovació de teulades antigues, així com la reparació/arranjament de façanes principals
dels edificis antics.
Així, doncs, el nou redactat de l’article 7, quedaria de la següent manera:
Article 7. Bonificacions, reduccions i exempcions
...
2. Tindran la consideració d’interès o utilitat municipal, de forma automàtica, sense
necessitat de més declaració, i gaudiran per tant d’una bonificació del 95%, les obres que
tinguin com objectiu la reparació/arranjament o renovació de teulades antigues, així com la
reparació/arranjament de façanes principals dels edificis antics.
3. Quedaran excloses de la bonificació les actuacions d’obra nova.
ORDENANÇA FISCAL 08T
Reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
Es proposa modificar els articles 2. Fet imposable i 6. Quota tributaria, per tal de regular la
taxa a la recollida i gestió dels residus als habitatges i locals sense activitat, excloent la resta
de locals comercials que es tipifiquen a l’actual ordenança, adequant-la així al que
estableix l’art. 54 del Decret legislatiu Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus.
Així, doncs, es proposen els redactats dels articles modificats següents:
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges i locals, o
establiments sense cap mena d’activitat, així com el seu tractament.
2. Amb aquesta finalitat, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i malbaratament d’alimentació, procedents dels habitatges i els detritus procedents
de la neteja normal dels habitatges i locals, o establiments en el que no s’hi realitza cap
activitat. S’exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, els comercials que per
quantitat, volum o mida no siguin assimilables a domèstics, enderrocs d’obres, detritus
humans, matèries i materials contaminants, corrosius i perillosos, la recollida o abocament
dels quals requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de
seguretat, i també les que suposin un risc potencial per a la salut o medi ambient.
3. No s’han de considerar subjectes a la taxa, la recollida dels residus comercials i industrials
assimilables a municipals, atès que d’acord amb allò que determina el Decret Legislatiu

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aquest
servei passa a ser de recepció voluntària, regulant-se com a preu públic la prestació
patrimonial a pagar pels beneficiaris del mateix, quan sigui l’Ajuntament el prestador
d’aquest servei.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local sense
activitat que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles:
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf 1r. HABITATGES:
- Per cada habitatge situat en nucli urbà
- Per cada habitatge situat en disseminats

92,70 €/Any
67,00 €/Any

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

123,60 €/Any
50,00 €/Any

S'entén per local d'us privat, aquell que es destina única i exclusivament a ús de llur
propietari sense que tingui la consideració d'habitatge.
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a UN ANY.

INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica que es tracta per un costat de donar la bonificació màxima
que permet la llei (del 95%) per rehabilitar façanes o teulades de cases antigues, i
que per un altre costat es tracta de regular mitjançant una ordenança de preu
públic un increment de la tarifa (actualment molt baixa) de les superfícies
comercials.
El sr. Jesús Álvarez diu que no és obligatori per llei prestar el servei d’escombraries al
sector comercial. Explica que al polígon els contenidors queden curts i que per
exemple el Bon Preu va demanar més contenidors, i que això suposa un cost molt
més gran del previst en la tarifa actual.
Diu que la idea es resituar els contenidors del polígon, allunyant-los de la zona del
supermercat (ja que alguna gent de fora de la població aprofita els nostres
contenidors quan va a comprar) i que o bé els supermercats es facin el servei per
compte propi o bé se situïn a petició seva uns contenidors en la seva pròpia
parcel·la.

Diu que en un futur també volen regular la resta de petits comerços, però diu que
cal fer un estudi ben detallat.
Finalment afegeix que en un futur vol plantejar a tots els grups polítics el tema del
sistema de recollida d’escombraries ja que creu que el sistema actual no és gens
net.
El Sr. Carlos Trinchan diu que creu que el porta a porta és el millor sistema.
Diu també que celebren la decisió de recolzar econòmicament mitjançant
bonificació de l’ICIO en les obres en façanes i teulades de cases antigües, però
afegeix que creu que s’hauria hagut d’anar més enllà, potser preveient una
subvenció anual que segur revertiria en el poble.
El Sr. Alcalde diu que actualment les condicions econòmiques del municipi no
permeten anar més enllà quan a l’ajut de façanes i teulades.
El Sr. Ferran Bladé diu que la menció “emblemàtics” a que es refereix l’apartat
d’antecedents de la bonificació de l’ICIO quan parla del tipus d’edificació potser
no guarda relació amb la redacció de l’article que regula la bonificació.
Comentat obertament, es decideix eliminar aquesta menció de l’apartat
antecedents per no crear confusions.
El Sr. Ferran Bladé pregunta per la tarifa actual de recollida de brossa pels
supermercats indicant el Sr. Jesús Álvarez que és de uns 400 €. I pregunta també a
continuació si el nou padró de comerços serà per l’1 de gener de 2019, indicant el
Sr. Alcalde que si però que només inclourà la modificació de la tarifa dels
supermercats.
Seguidament el Sr. Jesús Álvarez exposa que Móra la Nova està per sota de la
mitjana de reciclatge (al 30,9%, i que venim del 25/26 %). Tot seguit demana que els
grups de l’oposició siguin copartíceps amb l’equip de govern a l’hora d’afrontar
nous reptes com són el sistema de recollida a escollir per Móra la Nova.
Diu que per un costat Móra la Nova té el problema de que és receptora de les
brosses d’altres pobles, diu que també hi ha el problema que el sistema Easy, fa
molta olor (ja que té cul de xapa i l’olor no marxa).
El Sr. Ferran Bladé diu que de maig a setembre més olor encara.
Segueix exposant el Sr. Jesús Álvarez que també hi ha el problema d’alguns veïns
no-conscients dels problemes que ocasionen quan deixen fora del contenidor les
escombraries, ja que l’actual empresa de recollida tenen la instrucció de no recollir
aquestes escombraries no dipositades correctament.
Diu també que en aquest tipus de contenidors, la gent gran no té prou força per
aixecar la “trampilla”.

I per acabar de complicar-ho, diu el regidor, la brigada no pot netejar aquest tipus
de contenidors.
Comenta finalment que ara s’està licitant novament pel Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre el servei de recollida d’escombraries i que l’Ajuntament té intenció de
fer al·legacions
VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a definitiu
l’acord que es recull.
QUART. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L´ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE
PUNT D´INFORMACIÓ I AGROBOTIGA.
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Per Provisió d'Alcaldia de data 21/05/2018, es va considerar la necessitat i la
conveniència de l'establiment del servei públic iniciant-se el procediment sobre
aquest tema.
SEGON. Amb data 21/05/2018 es va emetre informe sobri la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
TERCER. Per provisió d'Alcaldia de data 21/05/2018, es va resoldre dur a terme la
Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Reglament que estableix el règim
jurídic de la prestació del servei de punt d’informació i agrobotiga.
QUART. Els Serveis Municipals amb data 21/05/2018 van finalitzar els treballs de
redacció de la Memòria justificativa, i amb data 21/05/2018 la Comissió Redactora
de l’establiment del servei va finalitzar els treballs de redacció el Projecte
d'establiment i el Reglament per a la prestació del servei públic, de conformitat amb
l'article 159 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.
CINQUÈ. S’incorpora informe del Sr. Miquel Àngel Bonfill Segura, Economista colegiat
12.958, de data 6 de juny de 2018 amb Anàlisi de mercat (estudi de viabilitat) sobre
l'establiment del servei públic de punt d’informació i agrobotiga.
Amb data 21/05/2018 es va emetre informe d'Intervenció sobri els aspectes
econòmics de l'establiment del servei públic de punt d’informació i agrobotiga.
SISÈ. Per Acord del Ple amb data 21/06/2018, es va aprovar inicialment l'establiment
del servei de punt d’informació i agrobotiga prestat en Règim Lliure Concurrència
d'acord a la Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Reglament que
obren en l'expedient, havent estat sotmesos a informació pública durant el termini

de trenta dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 144 de
data 25/07/2018 i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7669 de data
23/07/2018. Així mateix, es va donar audiència als interessats i a les Entitats que
haguessin exercit la iniciativa.
SETÈ. En el període d'informació pública, NO s'han presentat les al·legacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable ve establerta per:
— Els articles 245 a 250 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 158 a 167 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
— Els articles 95 i 97 del Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria
de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— Els articles 30 a 36 i 41 a 44 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955.
— Els articles 22.2.f), 85 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local.
— L'article 128.2 de la Constitució Espanyola.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació definitiva pel Ple
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst en el 160.2 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny i l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de
resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar, la Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el
Reglament per a la prestació del servei de públic local de punt d’informació i
agrobotiga prestat en Règim Lliure Concurrència així com la documentació
complementària annexa d'aquest.
SEGON. Aprovar l'establiment i la prestació per l'Ajuntament del servei públic de
punt d’informació i agrobotiga en règim de lliure concurrència, de conformitat amb
el contingut de la Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Reglament
aprovats.

TERCER. Notificar el present Acord als interessats juntament amb els recursos
pertinents.
QUART. Publicar el present Acord juntament amb el text íntegre del Reglament en el
Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica breument l’acord indicant que creu que l’emplaçament és
idoni pel servei que es vol donar.
VOTACIÓ I ACORD
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC+ 2 DEL GRUP DE PSC-PM
ABSTENCIONS: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT
CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CANVI DE DENOMINACIÓ D´UNA PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA DEL 2018.
ANTECEDENTS
Vista la partida pressupostària següent prevista en el pressupost de l’exercici 2018:
619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
60.000,00
61901 Inv20xx: Inv. varies clavegueram 60.000,00
01 160 61901 01 Inv2018: Clavegueram Raval "Santa Teresa" 60.000,00
Vista la necessitat urgent i sobrevinguda, segons informe del tècnic municipal de
data 20/09/2018, de renovació de clavegueram als carrers sant Josep i Joan Miró,
inversió que ascendeix a 36.157,15 € IVA INCLÒS.
Es proposa ampliar la denominació de la partida anteriorment descrita, per tal que
inclogui “altres inversions de clavegueram”.
Per tot això es proposa l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Canviar la denominació de la partida 01 160 61901
pressupost del 2018, essent la seva denominació final la següent:

01

Inv2018 del

619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
60.000,00
61901 Inv20xx: Inv. varies clavegueram 60.000,00
01 160 61901 01 Inv2018: Clavegueram Raval "Santa Teresa" i altres inversions de
clavegueram 60.000,00

INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica que s’ha esfondrat un tram de clavegueram al C/Sant Josep i
un altre al C/Joan Miró i que la reposició/reparació d’aquests claveguerams puja a
36.000€.
Diu que s’acolliran a una subvenció però que de moment és necessari preveure una
partida, i que com ja hi havia una partida de clavegueram (pel raval Santa Teresa)
de moment s’agafarà el crèdit d’aquesta partida (que canvia de denominació).
La Sra. Montse Pedret pregunta si l’obra cobrirà els demès serveis, a part del
clavegueram, ja que obrint-se el carrer es podria aprofitar.
El Sr. Jesús Álvarez explica que ara només es canviarà la canonada de fibrociment.
Ara ens veiem obligats a fer l’obra, i no es pot aprofundir en altres serveis per motius
econòmics. Diu a més a més que hi ha altres carrers com el Rafel Casanoves que
són prioritaris i que ja hi ha estudis previs fets. Acaba dient que el 2019 no és preveu
molt marge per la inversió.
VOTACIÓ I ACORD:
PER UNANIMITAT S’APROVA la proposta d’acord transcrita, elevant-se a definitiu
l’acord que es recull.
FINALMENT el Sr. Alcalde diu que aquest cap de setmana fa 1 any de l’1 d’actubre,
en el que més del 50% del poble va votar en el referèndum i que cal recordar
aquest dia reivindicativament i celebrant la festa.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió a les 20:15 hores, de la qual
cosa s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de les Actes del Ple, i que
davant meu, el secretari-interventor, signa l’alcalde president de l’ajuntament, de la
qual cosa en DONO FE.

Vist i Plau
L'ALCALDE

