ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚM. 01/2019, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA
LA NOVA (RIBERA D´EBRE), CELEBRADA EL TRENTA-U DE GENER DE DOS MIL DINOU.
A Móra la Nova, el dia 31 de gener de 2019, 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 ORDINÀRIA, i assistits pel senyor Secretari-interventor 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
Sra. Montserrat Pedret Risco
Sr. Ivan Vilanova i Arrufat
Sr. Marc Fontanet Giné
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. 9/2019, de data 28 de gener de 2019:
PRIMER. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
SEGON. Aprovació, si escau, d’una rectificació d’errades materials en la relació de llocs
de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova.
TERCER. Aprovació, si escau, de l’acord definitiu de cessió gratuïta a favor de la
Generalitat de Catalunya d’una finca urbana municipal al C. Farigola núm. 1, per
destinar-la a la construcció d’un institut-escola.
QUART. Aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord adoptat entre els representants
municipals i els representants dels treballadors, funcionaris i laborals, de creació de la
Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Móra la Nova.
CINQUÈ. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova, per l'execució de l’actuació
subvencionada per l’ICAEN titulada: INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A
VEHICLES ELÈCTRICS.
SISÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre el
posicionament de rebuig al projecte del Macro abocador que es pretén construir al
municipi de Riba-roja d’Ebre consensuat al darrer Consell d´Alcaldes de la Ribera d’Ebre
de data 04/01/2019.
SETÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a
la pròrroga dels pressupostos municipals de 2018.

VUITÈ. Despatx d´Ofici.
NOVÈ. Donar comptes dels Decrets de l´Alcaldia.
DESÈ. Precs i preguntes.
ONZÈ. Precs i preguntes del públic assistent.

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent-se lliurat, juntament amb la convocatòria de la sessió que es celebra, la
corresponent a la sessió celebrada el dia 27/12/2018 (extraordinària), 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, D’UNA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS EN LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.
ANTECEDENTS
Que el dia 25 d’abril de 2016 es va acordar en sessió del Ple l’ acord d’aprovació
definitiva de la relació de llocs de treball (d’ara en endavant RLT) de
l´Ajuntament de Móra la Nova.
Que l’esmentada RLT es va elaborar des de la Unitat d’Assistència en Recursos
Humans a ens locals de la Diputació de Tarragona, que va realitzar els treballs de
disseny de la relació de llocs de treball d’aquesta corporació, i que va presentar
l'informe final de l'assistència, al qual s'acompanyava la documentació següent:
a)
Proposta d’estructura organitzativa.
b)
Proposta de manual de descripció. Proposta de fitxes descriptives de cada
lloc de treball.
c)
Manual de valoració aplicat.
d)
Proposta de fitxes de valoració de cada lloc de treball. Proposta de
classificació dels llocs de treball.
e)
Proposta de relació de llocs de treball resultant de l’estudi realitzat.
A aquesta documentació s’hi va unir un estudi retributiu incorporat a l’expedient i
elaborat pel Comité d’Empresa i avalat per l’equip de govern, elaborat a partir
de les dades entregades per Unitat d’Assistència en Recursos Humans a ens locals
de la Diputació de Tarragona.
Segons provisió de l’Alcaldia de data 14/01/2019 es manifesta que es necessària
la modificació de la RLT per diferents motius:
PRIMER I ÚNIC MOTIU: Resultant que és necessari modificar, per rectificació

d’errors, la forma de provisió del lloc de treball següent passant de ser un lloc de
treball a proveir per lliure designació a ser un lloc de treball a proveir per
adscripció directa, atès que es va assignar erròniament la forma d’adscripció
d’aquest lloc (que es va proveir des del seu inici per adscripció directa).
ID/NF

Denominació Lloc de treball

01.

Àrea Secretaria Intervenció

01.01.02

Oficina d'Atenció al Ciutadà

01.01.02.01

Administratiu/va de gestió OAC

R GP

CD

F C1

22

CE

Esc

Subescala

AG

Administrativa

L’aprovació de la RLT i, consegüentment, de les seves modificacions
correspon a l’Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que
tal atribució pugui ser objecte de delegació (art. 22.4), i als municipis de gran
població a la Junta de Govern Local (art. 127 LRBRL).
Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord plenari, l’expedient haurà de
sotmetre’s a estudi per la Comissió Informativa, per així exigir-ho, entre altres, els
articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local -LRBRL- i 82, 123, 126, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Per aplicació d’allò disposat als articles 34 i 37.1.c) del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic -TREBEP-, la proposta haurà de ser objecte de
negociació prèvia en la respectiva mesa de negociació.
L’acord de modificació de la RLT es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província i es comunicarà a l’Administració de l’Estat i a l’Administració
Autonòmica, en el termini màxim de 30 dies hàbils (art. 127 TRRL).

Vistos els informes de secretaria i d’intervenció de data 14/01/2019.
Vist el dictamen de la comissió Informativa, així com la manifestació expressa,
escrit de data 24/01/2019 RE 233, de la representant dels funcionaris, en relació a
aquesta proposta.
Es proposa al ple l’adopció del següent,
_
ACORD:
_
PRIMER.- Modificar, per rectificació d’errors, la forma de provisió del lloc de treball
següent passant de ser un lloc de treball a proveir per lliure designació a ser un
lloc de treball a proveir per adscripció directa.

ID/NF

Denominació Lloc de treball

01.

Àrea Secretaria Intervenció

01.01.02

Oficina d'Atenció al Ciutadà

01.01.02.01

Administratiu/va de gestió OAC

R
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CD CE
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Subescala

F
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22

AG

Administrativa

_
SEGON.- L’actualització de la Relació de llocs de treball fruit d’aquesta
modificació.
TERCER.- Publicar l'acord que s'adopti en el Butlletí Oficial de la Província a fi de
que els interessats puguin interposar els recursos que considerin oportunes.
QUART.- Contra el present acord podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant l'Ajuntament Ple, en el termini d'un mes explicat a partir de
l'endemà a la notificació de l'acord, de conformitat amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant
el Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Tarragona, en el termini de dos
mesos, de conformitat amb l'establert en els articles 30 , 112.3 i 114.c) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i els articles 8 , 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
En cas optar per la interposició del recurs de reposició no podran interposar el
recurs contenciós-administratiu fins que s'hi hagi notificació la resolució expressa
del recurs de reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició
sense haver rebut la notificació, data en què podrà entendre's desestimat per
silenci administratiu.
INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica breument la proposta d’acord.
VOTACIÓ I ACORD:
Per UNANIMITAT dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se
a definitiu l’acord que es recull.
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DEFINITIU DE CESSIÓ GRATUÏTA A
FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UNA FINCA URBANA MUNICIPAL AL C.
FARIGOLA NÚM. 1, PER DESTINAR-LA A LA CONSTRUCCIÓ D’UN INSTITUT-ESCOLA.
Ateses les necessitats escolars de la població de Móra la Nova.

Atès el contingut de l’informe de data 18/06/2018 de l’arquitecte municipal sobre
el terreny de propietat d’aquest municipi, amb una superficie de 7.200 m2. situat
al carrer de la Farigola de Móra la Nova.
Atès que el terreny de referència figura a l’inventari de béns de la Corporació
Municipal, amb la qualificació de bé patrimonial.
Atès que en sessió extraordinària celebrada pel Ple Municipal d´aquest
Ajuntament, el dia 26/06/2018, es va prendre l´acord provisional de cessió
gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca
situada al C. Farigola, núm. 1 d´aquest municipi, amb referència cadastral núm.
2532415CF0523B0001LW, per destinar-la a la construcció i posada en
funcionament d’un institut/escola.
Atès que l´acord de cessió s´ha sotmés a informació pública mitjançant la
publicació d´un anunci al BOPT núm. 214, del dia 13/11/2018, al tauler d´anunci
de l´Ajuntament, i a la web municipal, mitjançant la plataforma e-tauler, per un
termini de 30 dies, sense que s´hagin formulat al.legacionS ni reclamacions
segons consta en certificat del resultat de la informació pública que consta a
l´expedient.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme a l’establert al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, i el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Es proposa al Ple Municipal, l´adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la CESSIÓ GRATUITA a favor de la Generalitat
de Catalunya, el domini de la finca inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com
a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, inscrita al Registre de la Propietat
com a finca independent, per destinar-la a la construcció i posada en
funcionament d’un institut/escola i que es descriu registralment d’aquesta
manera:
DADES DE LA FINCA
URBANA, PORCIO DE TERRENY de figura rectangular situada en el carrer de la Farigola, amb una
superfície de 7.200 m2, llinda al font, al Nord amb línea de 100m amb el carrer de la Farigola; al Sud
amb línea de 8 metres amb el núm 7 del carrer Joan Miró, amb línea de 12 metres amb el núm. 9
del mateix carrer, amb línea de 13,50 metres amb el núm 11 del mateix carrer, amb línea de 15
metres amb el núm. 13 del mateix carrer, amb línea de 14 metres amb el núm. 15 del mateix carrer,
amb línea de 12,50 metres amb el núm. 17 del mateix carrer, i amb línies de 11,50 metres amb els
núms 19 i 21 del mateix carrer; a l’est amb línea de 70 metres amb la resta de la finca de la que es
segrega i a l’oest amb línea de 67,50 metres amb la resta de la finca de la que es segrega.
REFERÈNCIA CATASTRAL: 2532415CF0523B0001LW

Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Móra la Nova, a títol de SEGREGACIÓ
I CESIÓ.

Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el Registre
de la Propietat de Falset, al tom 1.343, llibre 76, foli 93, finca 2.825 ,inscripció 1ª.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.
La seva referència cadastral és: 2532415CF0523B0001LW
Aquesta cessió de domini es fa sota la condició suspensiva fins la finalització de
les obres de construcció del centre educatiu.
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de
Catalunya.
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest
Acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un
tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu
en el mateix haurà de efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.
El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per
l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar i
es complementarà amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia –
en el supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte escolar-, xarxa
telefònica i conducció de gas, i els vials que limiten amb el solar es troben
pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques
que puguin afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el
seu destí a plena satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense cap cost o
càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta
execució de les obres com resultat de les característiques del solar ofert, del seu
emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin
condicionar la posada en funcionament del centre.
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 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, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es
tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a

conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa.
CINQUÈ. Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per dur a terme els acords presos.
VOTACIÓ I ACORD
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC + 2 DEL GRUP DE PSC-PM
EN CONTRA: 4: 4 DEL GRUP DE PDeCAT
QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT ENTRE
ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS I ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS,
FUNCIONARIS I LABORALS, DE CREACIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.
ANTECEDENTS
Vist l’acord, de data 18/12/2018, adoptat entre els representants municipals i els
representants dels treballadors, funcionaris i laborals, de creació de la mesa
general de negociació de l’ajuntament de Móra la Nova, que literalment diu:
L'entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ha suposat,
entre altres novetats, la incorporació de diverses modificacions en el règim de negociació
col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques, i, en particular, ha establert una
nova estructura de la mateixa, un dels elements més destacats és la previsió de l'existència de
mecanismes de negociació conjunta per a personal subjecte a diferent règim jurídic.
A aquests efectes, l'art. 36.3 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic determina la constitució d'una
Taula General de Negociació en l'Administració General de l'Estat, en cadascuna de les comunitats
autònomes, ciutats de Ceuta i Melilla i entitats locals, per a la negociació de totes aquelles matèries
i condicions de treball comunes al personal funcionari, estatutari i laboral.
Tenint en compte el que disposa l'art. 35.2 de l'EBEP, sobre la modificació en la composició de les
meses de negociació, i tota vegada que, després dels recents processos electorals en l'àmbit
laboral i en el funcionarial, s'han produït variacions en les organitzacions sindicals amb legitimitat per
ser presents i en la seva representativitat, a través d'aquest Acord es procedeix, a donar
compliment al que disposa l'esmentat text legal, mitjançant la constitució formal de la Taula
General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament de MÓRA LA NOVA,
ACORDA:
PRIMER.-OBJECTE.
Aquest Acord té per objecte la constitució de la Taula General de Negociació dels Empleats Públics
de l'Ajuntament de MÓRA LA NOVA, prevista en l'art. 36.3 de RDL 5/2015, de 30 d´octubre, pel què
s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, com a òrgan de negociació
per a totes aquelles matèries i condicions de treball comuns a aquests.
SEGON.-ÀMBIT.
1.- L'àmbit d'actuació de la Taula General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament de
MÓRA LA NOVA s'estendrà a:

a) El personal funcionari comprès dins l'àmbit de la Mesa General de Negociació regulada
en l'art. 34 del RDL 5/2015, de 30 d´octubre, pel què s´aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) El personal laboral comprès dins l'àmbit d'aplicació del Conveni Col·lectiu per al personal
laboral al servei de l'Ajuntament de MÓRA LA NOVA.
TERCER.-COMPOSICIÓ.
De conformitat amb els criteris de representació que estableix l'article 33.1, 35.1 i 36.3 del RDL
5/2015, de 30 d´octubre, pel què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament de MÓRA LA NOVA
estarà integrada pels 5 membres de l´equip de Govern en representació de l´Ajuntament de Móra
la Nova, amb un vot ponderat a fi d´ostentar la mateixa representativitat que els representants dels
treballadors municipals, i pels senyors Rosa Pere Fort, Josep M. Sardá Alvarez i Manuel Muñoz
Fernández, M. Carmen Linares Mazo, Senyor Gerard Berlanga Pérez i M. Remei Nogués Pena, tots
ells representants de les organitzacions sindicals amb legitimitat per ser presents, designats a raó de
3 representants d'UGT pel personal laboral, 2 de CCOO pel personal laboral i 1 de CCOO pels
funcionaris, respectivament.
La Mesa General de Negociació dels Empleats Públics comptarà amb una presidenta que serà
exercit per la senyora Laura Serret Griñó, Tercera Tinenta d’Alcalde i Regidora d’Hisenda, la qual
serà substituïda, en cas absència pel senyor Jesús Alvarez Vilàs, Primer Tinent d´Alcalde i regidor de
Governació o persona que determini l’equip de govern, i amb un Secretari que serà exercit per un
empleat públic municipal, designat de mutu acord entre les parts .
QUART.-FUNCIONS.
Correspon a la Taula General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament de MÓRA LA
NOVA la negociació d'aquelles matèries que preveu l'article 37 del RDL 5/2015, de 30 d´octubre pel
què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que siguin comuns a tot el
personal funcionari, estatutari i laboral; així com aquelles altres que també puguin ser objecte
d'aquesta.
Així mateix, li correspondrà a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament
de MÓRA LA NOVA l'exercici de les funcions previstes en l'article 38.9 del RDL 5/2015, de 30
d´octubre pel què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
CINQUÈ.-ACORDS.
L'adopció de pactes o acords requerirà la posició favorable dels representants de l'Administració i
de la majoria absoluta de les organitzacions sindicals representades.
De conformitat amb el que estableix l'art. 38.3 de l'EBEP, per a la validesa i eficàcia dels acords que
versin sobre matèries competència dels òrgans de govern de l'Administració municipal, serà
necessària la seva aprovació expressa i formal per aquests òrgans.
D'acord amb el que estableix l'article 38.8 de l'EBEP, els pactes i acords que, segons l'art. 37
d'aquest, continguin matèries i condicions generals de treball comunes al personal funcionari i
laboral, tindran la consideració i efectes que preveu aquest art. 38 per als funcionaris i en l'art. 83 de
l'Estatut dels Treballadors per al personal laboral.
SISÈ. ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Conforme al Capítol IV de l'EBEP, i sense perjudici de les facultats legals establertes en el mateix, la
negociació col·lectiva a l'Ajuntament de MÓRA LA NOVA s'estructurarà de la següent manera:
1.- La Mesa General de Negociació dels Empleats Públics constituirà el primer nivell o nivell
superior, cridat a negociar les condicions de treball generals que afecten tots els empleats

municipals, i en el si culminarà qualsevol procés negociador sobre matèries comunes al
personal funcionari , estatutari i laboral.
2.- La Mesa General de Negociació del Personal Funcionari, i la Comissió Negociadora del
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, constituiran el segon nivell cridat a negociar les
condicions de treball específiques que afectin només al personal funcionari o el personal
laboral, respectivament; així com, d'aquelles matèries que li siguin remeses per la Taula
General de Negociació dels Empleats Públics.
SEPTIMO.- NOVES UNITATS NEGOCIADORAS
Per acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, sempre que ho sol·liciti la
majoria absoluta de la part social o, si escau, a proposta de l'Administració, podran crear-se meses
sectorials que atenguin a un àmbit específic que, per la seva singularitat, personal afectat, o
especialitat de la matèria, així s'aconselli. I en elles es negociaran aquelles qüestions i matèries que
resultin específiques en cada àmbit concret.
En el cas que la Mesa Sectorial tingui caràcter temporal, haurà de concretar l'objectiu o finalitat de
la seva creació.
En el cas que no hi hagi existit un procés electoral independent, en l'àmbit d'actuació de la Taula
Sectorial que es tracti, la seva representació i la seva composició serà, per irradiació, la mateixa
que hi hagi a la Mesa General de la qual depengui.
VUITÈ.- PRINCIPIS DE COORDINACIÓ
La coordinació, entre els diferents àmbits de negociació que preveu aquest Acord, es durà a terme
amb els següents criteris:
a) Criteri de primacia, pel qual les parts acorden no modificar en les meses dependents, ni
en les comissions tècniques de treball, els criteris generals acordats sobre matèries tractades
en l'àmbit general, ni plantejar en aquests àmbits temes diferents als expressament previstos
en aquest Acord o als expressament encomanats per la MGN.
b) Criteri de complementarietat, pel que els acords o pactes establerts en un àmbit inferior
de negociació, quan abordin una matèria ja regulada en un acord d'àmbit superior no
podran modificar l'acordat, limitant-se exclusivament a complementar, quan sigui
procedent, l'acord d' àmbit superior.
c) Criteri de competència, pel qual l'aplicació d'un acord o pacte queda supeditat al fet
que hagi estat subscrit de conformitat amb el que estableix el present Acord. La
competència per a la resolució dels conflictes de concurrència que es puguin plantejar
entre els diferents òrgans de negociació, queda reservada a la Mesa General de
Negociació dels Empleats Públics.
d) Criteri d'acords: pel qual es requerirà, per a l'adopció d'acords, el vot favorable de la
part de la Corporació i de la majoria absoluta de la part sindical, en raó a la
representativitat que cada sindicat legitimat tingui atribuïda a cada nivell. Els acords assolits
en les Òrgans de segon nivell han de ser ratificats per la Mesa General de Negociació. Si no
es ratifiquen es reenviaran a la Mesa delegada corresponent per a la seva renegociació.
NOVÈ.-REGLES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
El procés de negociació s'obrirà, en cada mesa, en la data que, de comú acord, fixin la Corporació
i la majoria de la representació sindical. A falta d'acord, aquell s'iniciarà en el termini màxim d'un
mes des que la majoria d'una de les parts legitimades el promogui, llevat que hi hagi causes legals o
pactades que ho impedeixin. (Còpia literal art. 34.6 EBEP)

L'Administració i les organitzacions sindicals es comprometen a proporcionar-se mútuament la
informació i documentació tècnica que es necessiti per tal de facilitar el desenvolupament de la
negociació. (Article 34.7 EBEP).
Les dues parts estan obligades a negociar, sota els principis de legalitat, cobertura pressupostària,
obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència. (Article 33.1 EBEP).
DESÈ. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Amb independència de les atribucions fixades per les parts a les comissions paritàries que preveu
l'article 38.5 de la RDL 5/2015, de 30 d´octubre, pel què s´aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, per al coneixement i resolució dels conflictes derivats de l'aplicació,
interpretació i validesa dels Pactes o Acords, es reconeix a la MGN com a instància prèvia en la
qual hi haurà d'intentar-la solució de les discrepàncies relacionades amb els drets i matèries de
negociació col·lectiva.
En el cas que la MGN no doni solució al conflicte, les parts podran nomenar de mutu acord a un o
diversos mediadors, els quals formularan els corresponents dictàmens.
Mitjançant el procediment d'arbitratge les parts poden acordar voluntàriament encomanar a un
tercer la resolució del conflicte plantejat, comprometent per endavant a acceptar el contingut de
la mateixa.
Onzè.-VIGÈNCIA
La Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament de MÓRA LA NOVA podrà
començar a desenvolupar les seves funcions, de manera continuada, a partir del dia següent a
l’aprovació i formalització del present acord per l’òrgan competent de l’ajuntament de Móra la
Nova, I fins que no hi hagi variacions que afectin la legitimitat i representativitat sindical.

Per tot això es proposa al ple municipal d’adopció del present
ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord adoptat entre els representants municipals i els
representants dels treballadors, funcionaris i laborals, de creació de la mesa
general de negociació de l’ajuntament de Móra la Nova, que consta en
l’apartat antecedents d’aquest acord
SEGON.- Notificar aquest acord als representants dels treballadors, funcionaris i
laborals, d’aquest Ajuntament de Móra la Nova
VOTACIÓ I ACORD:
Per UNANIMITAT dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se
a definitiu l’acord que es recull.
CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE I L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA,
PER L'EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA PER L’ICAEN TITULADA:
INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS.
Atesa l’obertura de la convocatòria la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió
de subvencions per instal·lar estacions d'accés públic de recàrrega ràpida de

vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc del Pla
d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics
a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (ref. BDNS 407719)..
Vistes les competències que té atribuïdes la Comarca en matèria de cooperació,
assessorament i ccordinació dels ajuntaments incloses les que els hi deleguin.
Vist que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va presentar sol·licitud en
l’esmentada convocatòria i que ha estat emesa resolució definitiva del Sr. Manel
Torrent Aixa en representació de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)en que s’aprova
la petició del Consell, sol·licitud que recull actuacions a dos municipis de la comarca
(Móra la Nova i Móra d’Ebre).
Vist que dins la petició del Consell Comarcal hi ha prevista una actuació a sol·licitud
de l’Ajuntament de Móra la Nova que preveu la instal·lació d’una estació de
recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, al municipi de Móra la Nova, d’acord amb la
Memòria descriptiva per la instal·lació de dues estacions de recàrrega per a vehicles
elèctrics al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, redactada per l’Enginyer Tècnic
Industrial Jorge Ríos Cortés número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Tarragona, i que interessa que l’execució de la mateixa la dugui
a terme el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Vist el Conveni regulador que figura en el corresponent expedient que regula les
condicions de la col·laboració d’aquest ens comarcal amb l’Ajuntament de Móra la
Nova per la execució de l’actuació INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA
RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS, AL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l'art. 84 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya -TRLMRLC-, la comarca es
constitueix com una entitat local formada per l'agrupació de municipis contigus, que
té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels
les seves finalitats. En el mateix sentit es pronuncia l'art. 3 del DL 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya -TRLOC-.
Afegint l'art. 85 TRLMRLC que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar
serveis públics d'interès supramunicipal. Li correspon també assegurar l'establiment i
l'adequada prestació dels serveis municipals al territori de la comarca i l'exercici de
les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d'organització
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.
L'art. 25.c) TRLOC disposa que correspon a la comarca l'exercici de les competències
que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI
TRLMRLC. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la
transferència dels recursos necessaris per exercir-los.

Quan a l’òrgan competent per aprovar el conveni i vist que ens trobem dins l’àmbit
del principi de cooperació interadministrativa, cal partir de l'estudi de les relacions
interadministratives, regulades entre uns altres, en l'art. 55 LRBRL.
L'òrgan competent per a l'aprovació dels convenis és, en qualsevol cas, el Ple; en
tractar-se de transferències de funcions o activitats a altres Administracions públiques,
i tot això fundat en l'art. 47.2.h) LRBRL, pel qual s'exigeix l'adopció per majoria
absoluta dels acords pels quals es realitzin transferències de funcions o activitats a
altres Administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o
encomanes de gestió realitzades per altres Administracions, tret que per llei s'imposin
obligatòriament.
És pel que es proposa al Ple, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova, de regulació dels continguts obligacionals
mutus que se’n derivaran de la presentació i l’execució de l’actuació titulada
“instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, al municipi de
Móra la Nova”, cofinançada per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una actuació coordinada amb el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre en la qual el Consell farà la gestió de l’execució de
l’actuació, i l’Ajuntament posarà els recursos.
Explica que es tracta d’instal·lar un carregador de vehicles elèctrics de 2 endolls
a la Plaça Catalunya.
El Sr. Ferran Bladé diu que votaran a favor i demana que s’aprovi un descompte
pels vehicles de Móra la Nova.
La Sra. Laura Griñó diu que ho estan treballant.
VOTACIÓ I ACORD:
Per UNANIMITAT dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se
a definitiu l’acord que es recull.
SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
D’ERC SOBRE EL POSICIONAMENT DE REBUIG AL PROJECTE DEL MACRO ABOCADOR
QUE ES PRETÉN CONSTRUIR AL MUNICIPI DE RIBA-ROJA D’EBRE CONSENSUAT AL
DARRER CONSELL D´ALCALDES DE LA RIBERA D’EBRE DE DATA 04/01/2019.
Moció de posicionament de rebuig al projecte del Macro abocador que es
pretén construir al municipi de Riba-roja d’Ebre consensuat al darrer Consell
d'Alcaldes de la Ribera d'Ebre de data 04/01/19

Arrel de la inquietud i rebuig que ha provocat l'anunci del projecte de
construcció d'un macroabocador al municipi de Riba-roja d’Ebre, es va celebrar
un Consell d'Alcaldes a la Ribera d'Ebre, el passat dia 04/01/19, per què l'alcalde
de Riba-roja d’Ebre pogués informar de primera mà del projecte i les seves
característiques i que la resta d'alcaldes/sses de la comarca expressessin la seva
posició envers el projecte.
El sentiment de rebuig al projecte es pot qualificar de pràcticament unànime, fet
que va propiciar prendre l'acord de redactar i sotmetre a votació, inicialment, al
Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i posteriorment a tots i cadascun
dels ajuntaments de la comarca i comarques veïnes, si s'escau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
- A la nostra comarca hem patit la deslocalització d’empreses, patim per la
incertesa del futur post-nuclear i la manca de diversificació econòmica que
tenim, de moment, per fer-hi front.
- Tenim un abocador a Tivissa, que en principi era pels municipis de les comarques
de Terra Alta, Priorat i Ribera d’Ebre, que s’ha convertit en un gran abocador de
més de la meitat de Catalunya de residus industrials, amb tot el que això suposa.
El trànsit rodat de tràilers per les nostres terres, ha marcat el perfil geogràfic del
sud de la comarca, i el llast que suposa pels municipis veïns d’una instal•lació així
pel seu desenvolupament turístic.
- A la Ribera d’Ebre hem apostat pel turisme de qualitat que aprofiti els nostres
actius històrics, patrimonials i naturals. Hem apostat pel sector primari i sobretot
pel sector agroalimentari, posant en valor els nostres productes i la seva qualitat.
Aquesta és una línia de treball que ha costat molt de consensuar i engegar, però
que ha aconseguit que tots els municipis de la comarca, i persones a nivell
particular, hi apostem, i després de tants esforços per a què això sigui així, un
projecte com el de l’abocador de residus industrials que es planteja al municipi
de Riba-roja xoca frontalment amb la línia marcada i consensuada a la nostra
comarca.
- Volem un projecte de comarca on el desenvolupament econòmic i social de
tots els nostres municipis estigui basat en el turisme rural i gastronòmic, en els
nostres actius històrics i naturals, en la qualitat dels nostres productes i el nostre
entorn, i una indústria compatible amb la Reserva de la Biosfera. I no un model de
desenvolupament que es basi en portar tones i tones de residus industrials de tot
Catalunya pel benefici econòmic d’un sol municipi, que de ben segur llastrarà,
encara més, l’esdevenir de la nostra comarca de per vida.
- No podem admetre que de nou es plantegi un altre abocador per albergar la
brossa de més de mitja Catalunya. La Ribera d’Ebre ja ha contribuït més que
suficientment i hem sigut més que solidaris en acollir els residus de més de mig País
durant molts anys.

Per tot això:
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova l'aprovació dels següents
ACORDS:
1.- Manifestar l’oposició frontal al projecte d’abocador que es planteja a Ribaroja d’Ebre, que es contrari a la línia de desenvolupament econòmic
consensuada per tots els municipis riberencs i marcaria molt negativament el futur
de la nostra comarca.
2.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de
Residus que paralitzin immediatament els tràmits del projecte de l’abocador.
3.- Instar als promotors del projecte, la UTE l’Estaca Proyectos (Urbaser i Griñó) que
retiri immediatament el projecte de l’abocador.
4.- Instar a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre a no autoritzar el projecte presentat
per a la construcció d’un abocador de residus industrials.
5.- Instar a tots els Ajuntaments de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat a no donar
cabuda a un projecte similar al seu terme municipal.
6.- Instar a totes les institucions, entitats cíviques, econòmiques i socials del territori,
que es sumin en aquest posicionament.
7.- Comprometre'ns a realitzar totes les accions necessàries que estiguin al nostre
abast per què aquest projecte d’abocador no tiri endavant, pel bé del futur de la
nostra comarca i d’aquells que l’estimem i que pretenem viure-hi, gaudir-la i que
els nostres fills també ho puguin fer.
8.- Fer arribar aquest acord a tots els Ajuntaments de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta
i el Priorat, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a l'Agència de Residus de
Catalunya, a la Delegació del Govern i a la presidència del Parlament perquè la
traslladi a tots els grups parlamentaris.
INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde explica breument la Moció indicant que un abocador d’aquestes
dimensions no l’ha de suportar la comarca de la Ribera d’Ebre que ja ha
contribuït molt suportant els efectes de l’abocador de Tivissa.
El Sr. Jordi López diu que votaran a favor de la Moció ja que els 3 pilars de
creixement de la comarca ha de ser un desenvolupament sostenible de la
indústria, el turisme i l’agricultura de qualitat.
El Sr. Ferran Bladé diu que el seu grup polític votarà de forma diferenciada. Diu
que ell votarà en contra.

La Sra. Montse Pedret diu que s’abstindran (Montse Pedret, Ivan Vilanova i Marc
Giné) en base a que no voldrien un abocador per la comarca però també
creuen que s’ha de poder valorar en el sí de cada municipi que és el millor pels
corresponents veïns. Diu que tampoc es vol sentir hipòcrita ja que l’Ajuntament
de Móra la Nova rep molts de diners pel pas dels camions a l’abocador de Tivissa.
El Sr. Alcalde pregunta ¿ Si Ajuntament de Móra la Nova renunciés als ingressos,
desapareixeria l’abocador? ...No.
El Sr. Ferran Bladé diu que no li agrada ni la Central Nuclear ni l’abocador de
Tivissa. Diu que en aquest cas les paraules estan connotades en funció de quin
sigui el mandat polític i que s’ha anomenat els abocadors com Macro Abocadors
o Centre de Revalorització de Residus.
Continua dient que en aquesta comarca el tema medioambiental l’estem partint
a causa de les directrius dels pressupostos generals de l’Estat, i afegeix que
sumant les partides que han destinat els Pressupostos Generals de l’Estat per la
descontaminació del pantà de Flix s’han gastat 400 Milions d’euros, havent-se
pogut destinar aquests diners a moltes altres coses.
Afegeix que quan un polític es desvia del deure de donar una llicència incorre en
prevaricació, que es el que li podria passar a l’Alcalde de Riba-Roja, i pregunta si
assumiran responsabilitat llavors els promotors de la Moció de Rebuig.
Pregunta el Sr. Ferran Bladé sobre que faria l’Alcalde si es presentés a Móra la
Nova un Projecte d’indústria que genera fum i rebuig. Es denegarà?
Diu també que es va fer informació pública i no es van presentar al·legacions al
projecte de l’abocador de Riba-Roja.
El Sr. Alcalde diu que mai qualificaria un abocador d’indústria, ¿no se quina
manufactura produeix un abocador?.
Diu que l’abocador no genera casi gens d’ocupació.
Diu que pel que fa al tema de Flix, la riquesa que ha anat donant la indústria
química és molt gran.
El Sr. Jesús Álvarez diu que quan a l’autonomia dels muncipis, depèn en quines
coses, ja que si afecta a tercers no creu en la suposada autonomia.
Diu també que el seu parer sobre que es faria si vingués una indústria que fes fum,
es que ell diria que NO. Diu que creu que ja han pagat prou car el preu del medi
ambient.
Diu que quan a la informació pública l’Ajuntament de Móra la Nova no en sabia
res.

Diu que quan a la hipocresia es per quan algú pren una decisió i llavors no és
coherent, i diu que no hi eren quan es va prendre la decisió de l’abocador de
Tivissa.
Diu també que fan falta inversions de l’Estat, de la generalitat, de la Diputació i
del sector Privat.
Diu també que Catalunya viu moments de protesta que l’Estat també entén com
prevaricació, i que malgrat això si es tenen ideals s’han de seguir
VOTACIÓ I ACORD
A FAVOR: 7: 5 DEL GRUP DE ERC + 2 DEL GRUP DE PSC-PM
ABSTENCIONS: 3: 3 DEL GRUP DE PDeCAT (MONTSE PEDRET/ IVAN VILANOVA/
MARC FONTANÉ)
EN CONTRA: 1: 1 DEL GRUP DE PDeCAT (FERRAN BLADÉ)
SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL
PSC EN RELACIÓ A LA PRÒRROGA DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2018.
D’acord amb allò previst al Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal PSC de l’Ajuntament de Móra la
Nova desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Davant la incapacitat de l’actual equip de govern, d’aprovar uns nous
pressupostos per l’any 2.019 i per la conseqüent i imminent prorroga dels
pressupostos municipals de l’any 2.018, el Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament
de Móra la Nova considera necessàries realitzar amb caràcter urgent, una sèrie
de modificacions del pressupost 2.018.
Per l’exposat, sotmetem a votació la següent MOCIÓ, per a que sigui aprovada
total o parcialment.
En cas d’aprovar-se, total o parcialment la present moció, sol·licitem que l’actual
equip de govern adopti aquesta moció com una OBLIGACIÓ VINCULANT EL SEU
COMPLIMENT en el més breu plac de temps possible.
1.- SOUS I CARREGUES SOCIALS DELS TREBALLADORS MUNICIPALS :
Creació de noves partides o increment de les actuals partides del pressupost
2.018 que fan referencia als sous i cargues socials dels treballadors municipals,
amb la finalitat de donar compliment i garantir l’increment salarial dels
treballadors municipals, previst en les lleis aprovades pel Govern Socialista de
Estat Central, presidit per Pedro Sanchez.
Com a contrapartida, es reduiran o s’anul·laran aquelles partides no esgotades o,
en cas necessari, s’incrementarà el pressupost municipal via increment de crèdits.

2.- OBRES SUBVENCIONABLES PREVISTES AL PRESSUPOST 2.019 NO APROVAT :
Creació de noves partides del pressupost 2.018 o modificació de les existents, per
a incloure les inversions subvencionables per altres administracions i que s’aniran
convocant durant l’any 2.019.
Aquests inversions, s’indiquen a la següent relació, on s’exposa l’import total de la
inversió i les previsions dels imports subvencionats :
2.1.- Restitució voreres en mal estat : 15.000 € ( 15.000 € procedents de
Diputació.)
2.2.- Reparar col·lector sanej. C/ Industria : 25.500 € (23.900 € procedents de
Diputació)
2.3.- Reposició caldera aigua calenta Pav. Esports : 13.000 € (12.350 € procedents
Diputació)
2.4.- Marcador electrònic Pavelló Esports : 3.800 € (3.800 € procedents de
Diputació.)
2.5.- Maquina neteja Pavelló Esports : 1.200 € (1.200 € procedents de Diputació.)
2.6.- Punt càrrega de vehicles elèctrics: 48.800 € (40.000 € procedents Comunitat
Autònoma)
2.7.- Reposició equipament escenari mòbil : 1.750 € ( 1.000 € procedents de
Diputació.)
2.8.- Adquisicions novetats bibliogràfiques : 2.710 € (1.700 € procedents de altres
AA PP.)
2.9.- Agrobotiga i punt informació : 6.120 € ( 4.230 € procedents de Unió
Europea.)
2.10.- Arranjaments de camins municipals : 10.000 € (5.000 € procedents de altres
AA PP.)
L’import total d’aquestes inversions, ascendeixen a la quantitat total de 127.880 €,
dels quals 108.180 € corresponent a subvencions procedents d’altres
administracions i 19.700 € corresponent a recursos propis.
La part corresponents a recursos propis, es sufragarà reduint o anul·lant aquelles
partides no esgotades o, en cas necessari, s’incrementarà el pressupost municipal
via increment de crèdits.
INTERVENCIONS
El Sr. Carlos Trinchan diu que el passat Ple de data 27/12/2018 no es van aprovar
els pressupostos pel 2019.
Diu que segons la informació de les xarxes de comunicacions l’equip de govern
va explicar que degut a la no aprovació dels pressupostos es podien perdre
subvencions, i no es podria dur a terme l’increment de salaris.

Diu que pel que ha pogut saber l’increment salarial dels treballadors ja s’està fent
i quan a les subvencions sembla que també tiren endavant com és el cas del
conveni dels carregadors subvencionats per l’ICAEN.
El Sr. Alcalde diu que es partia d’un pressupost de 3.320.000 € i ara treballem amb
un de prorrogat per import d’uns 3.000.000 €.
Diu que el que es demana en la Moció del Psc és només una part, ja que no
figuren enlloc els filtres d’aigua, ni l’increment de la llum, el gas, alarmes..., o altres
despeses necessàries. Diu que a base de Mocions no es fa un pressupost
Diu també que les reunions de la mesa de negociació pel Pressupost no han servit
perquè el PdeCAT ha vingut sense propostes.
El Sr. Ferran Bladé diu que en les Mocions ja es posaven les propostes. I que creu
que s’han reunit poc pel tema del Pressupost.
El Sr. Jesús Álvarez diu que l’Alcalde ja va presentar un pressupost, i que no es tan
fàcil per l’equip de govern reunir-se tant sovint, ja que hi ha molts dies en que
l’agenda ja està ocupada.
El Sr. Carlos Trinchan diu que per si no enterbolir les negociacions dels
pressupostos han de retirar la Moció la retiraran. Finalment diu que retira de
l’ordre del dia la Moció, la qual no es sotmet a votació.
VUITÈ. DESPATX D’OFICI.
No hi ha més assumptes
NOVÈ. DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
RELACIÓ DE DECRETS DE L´ALCALDIA
EXERCICI 2018
NÚM.
106
107

DATA
8/10/2018
9/10/2018

108
109
110
111

18/10/2018
19/10/2018
24/10/2018
25/10/2018

112
113

29/10/2018
30/10/2018

114

31/10/2018

EXTRACTE
Prorroga peó neteja viaria.
De modificació de crèdits 6-2018: generació de crèdits.
De convocatòria de sessió plenària.
Contractació personal de neteja.
Contractació zeladora llar jubilats
D’aprovació, si escau, de la llista provisional d’admesos i
exclosos. procés selectiu - programa de garantia juvenil.
Contractació garantia juvenil.
D’aprovació, si escau, dels costos efectius dels serveis. exercici
2017.
Nòmines octubre 2018.

115
116

31/10/2018
31/10/2018

117
118

06/11/2018
12/11/2018

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
1
2
3

15/11/2018
20/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
10/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
14/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
24/12/2018
27/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
03/01/2019
03/01/2019
07/01/2019

4
5
6
7
8

14/01/2019
18/01/2019
22/01/2019
25/01/2019
25/01/2019

Contractació personal de neteja.
De delegació de la signatura del secretari per certificats
d’empadronament.
De modificació de crèdits 7-2018: transferències de crèdits.
De nomenament del senyor Jordi Grau Xarau com a funcionari
interí.
Modificació contracte personal neteja.
Convocatòria ple extraordinari 23/11/2018
Modificació de crèdit 8-2018
Delegació certificats d’empadronament
Delegació d’admesos i exclosos borsa monitors
Nomines novembre 2018
Nomenament funcionari interí Eric Bertomeu Antolin
Contractació personal de neteja
Definitiu admesos i exclosos monitors de lleure
Modificació de crèdits 9-2018 Ampliació
Paga extra Nadal 2018
Expedients d’ordenança municipal sense pagament
Expedients de trànsit sense pagaments
Contractació monitors lleure casal de nadal
Convocatòria ple extraordinari 27/12/2018
Prorroga contracte treball peó especialista
Amortització anticipada prèstec
Prorroga contracte de treball netejadora.
Nòmines Desembre 2018
Advocació de competències + altres
Modificació de crèdit 10-2018 transferències
Pròrroga Pressupostos
Aprovació factures
Proposta nomenament accidental secretària interventora
Admesos i exclosos procés selectiu zelador-neteja-oper.alberg
Delegació de la representació de l’Ajuntament al Judici Oral
del PA 185-2017A
Modificació de crèdit 1-2019 generació ingressos
Llista definitiva admesos i exclosos netejador i altres
Modificació de crèdit 2-2019 transferències alcaldia
Concessió excedència Noura Mataoui
Contractació Zelador

DESÈ. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Carlos Trinchan pregunta com estan els tràmits de l’edifici en ruïna situat a la
intersecció del C. Major amb el Camí de l’Estació.

El Sr. Alcalde diu que creu que hi havia un servei afectat (segurament és la
telefonia). La llum ja està treta, i per tant quan treguin la telefonia ja estaria llest
per l’enderroc
El Sr. Carlos Trinchan pregunta per les tanques ubicades al C. Fills del Poble, i diu
que seria més efectiu posar una xapa.
El Sr. Alcalde diu que s’estan efectuant cates per fer escomeses, i que s’estudiarà
la proposta
El Sr. Jesús Álvarez diu que es tracta d’una obra prevista, per aquests dies, però
que es retrassarà, ja que s’està buscant solució conjunta amb els comerciants del
mercat.
El Sr. Carlos Trinchan pregunta per la finalització de les obres de les cases barates.
L’Alcalde diu que no vol posar una data però que no creu que es retardi.
El Sr. Carlos Trinchan fa el prec que es dugui a terme l’obra de clavegueram del
carrer Industria, i així anticipar-se a possibles colapsaments com el que s’ha
produït darrerament al C. Joan Miró.
El Sr. Jesús Álvarez diu que no donarien abast a aixecar tots els trams que podrien
estar malament, i que estan afrontant tot allò que ja no pot passar per més.
La Sra. Montse Pedret pregunta per la visita institucional de la Consellera de Salut,
en la que no se’ls va invitar
El Sr. Alcalde diu que no convocava l’Ajuntament de Móra la Nova.
La Sra. Montse Pedret pregunta que es el que pot fer l’equip de govern pel servei
de metge de capçalera.
El Sr. Alcalde diu que va parlar d’aquest tema amb la Sra. Consellera, i que li va
dir que havien posat fil a l’agulla. Que no vol dir res en ferm però sembla que ja
han trobat un metge pel Cap.
La Sra. Montse Pedret diu que els va sorprendre el nivell del sopar de l’oli en
relació amb el preu del tiquet.
La Sra. Miriam Vinaixa diu que el sopar val lo mateix fa 3 anys i es cobreixen les
despeses.
La Sra. Montse Pedret pregunta si algú ha optat pel punt d’informació
d’agrobotiga i si té relació amb la plaça de tècnic d’esports.
La Sra. Laura Griñó diu que no hem pogut licitar encara, perquè manca acabar
l’obra.

El Sr. Alcalde diu que no té relació amb la plaça de tècnic d’esports.
La Sra. Montse Pedret diu que va veure al facebook que la regidora Sra. Laura
Griñó s’havia desplaçat a l’IKEA per l’adquisició de mobiliari pel punt
d’informació. Pregunta si s’ha demanat pressupost a empreses locals.
La Sra. Laura Griñó diu que l’adjudicació es va fer a una empresa per mitjà d’una
licitació i que el que es va fer es acompanyar l’esmentat empresari per fer la
selecció.
ONZÈ. PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT.
No hi ha precs ni preguntes del públic assistent presentades en temps i forma.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió a les 21:30 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

