Acta del Ple

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 04/2020, a celebrar el dia 11/06/2020
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 11 de juny 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)

Agraïments de l’Alcalde abans d'iniciar el Ple pel to col·loquial amb el qual es celebren els
plens.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, NÚM. 03
/2020, CELEBRADA EL DIA 30/04/2020. TELEMÀTICA VIA LOCALRET MEET
Aprovada l'acta per unanimitat.

OBRES MUNICIPALS
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2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA SUBSTITUCIÓ DEL
PARQUET DE LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D´ESPORTS DE MÓRA LA NOVA.
El Sr. Ferran Rosich comenta la incidència del parquet que s’ha fet malbé i que cal substituir.
Diu que ha demanat consell per escollir el tipus de parquet; si ha de ser sintètic o natural.
Afegeix que una part de la despesa la cobrirà l’assegurança i l’altra s’haurà de cobrir amb els
fons propi de l’Ajuntament. També diu que la brigada s’encarregarà de treure el parquet vell.
L’Alcalde diu que la licitació serà al juliol aproximadament i la instal·lació al setembre
aproximadament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 12B784EB45374AFDA63A2BC58D5A51D2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:11:10

La Sra. Laura Griñó diu que una part de la despesa serà coberta per l’assegurança, però que l’
altra part de 15.000€ serà coberta pel préstec de l’any passat.

Aprovat per unanimitat.

Fets

Es presenta la Memòria Valorada de l´actuació municipal “Substitució del parquet de la pista
esportiva del Pavelló d´Esports de Móra la Nova”, situat a l´Avda. Diputació núm. 26 d´aquesta
població. La memòria valorada ha esta redactada per l´arquitecta municipal, senyora Rosa M.
Poyo Perelló.
La memòria descriu i valora les obres a realitzar per la substitució del parquet de fusta de la
pista esportiva del pavelló d’esports del municipi, atès que una fuita d´aigua calenta de les
instal.lacions va provocar la seva deformació i el seu deteriorament deixant la pista
poliesportiva totalment inutilitzable.
El pressupost total de l’actuació és de CENT-NOU MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (109.378,31 €).

Fonaments de dret

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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En conseqüència, S'ACORDA:

ÚNIC: APROVAR la MEMÒRIA VALORADA PER LA SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DE LA
PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS DE MÓRA LA NOVA, redactada per
l´Arquitecta Municipal, senyora Rosa M. Poyo Perelló, i amb un pressupost total de CENT-NOU
MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN cèntims (109.378,31).
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 12B784EB45374AFDA63A2BC58D5A51D2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:11:10

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

HISENDA MUNICIPAL
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2020 DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT.
La Sra. Laura Griñó fa la lectura de la proposta de modificació de crèdit.
El Sr. Carlos Trinchan comenta que lamenten les baixes d’algunes partides com la del vídeo
promocional i demana esforç econòmic per la promoció del comerç.
L’Alcalde respon que aquesta és la voluntat però que no se sap on ens trobarem desprès de l’
estiu, però, que si hi ha recursos es tindrà en compte.
El Sr. Carlos Trinchan diu que potser ens hauríem d’oblidar de la sacrosanta idea de no
endeutar-se.
El Sr. Jesús Álvarez comenta les mesures que s’han pres:

Línies de subvenció.
No es cobraran les taxes de les escombraries ni la taxa de les cadires i les taules, durant
el temps de tancament d’activitats pel COVID19.
S’han destinat 5.000€ a la Creu Roja.

Afegeix que s’ha de tenir en compte els imprevistos de reposició del parquet amb 100.000€ de
despesa. També diu que estan obert a idees, però que el tema del comerç té un límit que són
les plataformes.
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El Sr. Carlos Trinchan comenta que a Móra d’Ebre s’ha aprovat una plataforma de venta online.
El Sr. Jesús Álvarez respon que el comerç d’aquí no va voler, recorda que ha Móra la Nova no
hi ha unió de comerciants i que quan es va proposar a Móra la Nova la plataforma de venda
online la presidenta de l’associació va dir que no hi havia suport. Per últim diu que si es
demanen 7.000€ o 10.000€ per fer plataformes online l’Ajuntament els posaria.
L’Alcalde comenta que els Ajuntaments paguen molt car la llosa del deute havent de pagar l’
amortització dels interessos d’aquests.
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El Sr. Ferran Rosich diu que estan al costat del comerç, i que encara que es pot tindre moltes
idees fa falta iniciativa, i que l’important és sumar.

Aprovat per unanimitat.

Fets
Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses que es detallen més avall.
Aquestes despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen
consignació pressupostària, o la que hi ha és insuficient o no ampliable, obliguen a tramitar l’
expedient de crèdit extraordinari/suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents,
que s’ha de finançar amb baixes de crèdits, d’acord amb el que disposa l’article 36.1 del RD 500
/1990, de 20 d’abril que regula les hisendes locals.

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

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

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN BAIXA
Aplicació pressupostària 2020
Crèdits
definitius

Import baixa C r è d i t
despeses
definitiu
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Org.

Prog.
Econòmica
(àrea de
despesa)

Sp.

Descripció

abans
modificació

q u e
després de
determina el l a
finançament modificació

01

3421

63301

InvN2019: Reposició
caldera
aigua
01
calenta
Pavelló
esports

02

1532

62302

Inv2018:
01 Equipaments i eines
varies brigada

466,24 €

466,24 €

0,00

02

161

62304

InvN2019:
01 Depuradora d'aigua:
Nau i filtres carbó

19.553,70 €

19.553,70 €

0,00

02

425

62303

01

2019InvN: Punt de
càrrega vehicles

652,88 €

652,88 €

0,00

03

491

64000

01

InvN2019:
Vídeo
promocional Vila

55,50 €

55,50 €

0,00

889,08 €

889,08 €

0,00

1.350,91 €

1.350,91 €

0,00

06

4320

62500

InvN2019: Promoció
turística,
Punt
02
informació
i
senyalització

07

165

61900

InvN2019: Projecte
02 Millora voreres i
pluvials

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00

13

4311

61904

InvN2019: Quadres
01 elèctrics
zona
recinte firal

1.801,06 €

1.801,06 €

0,00

03

3381

22609

01 Festa Major de la Vila

90.500,00

16.500,00

74.000,00

06

341

22609

Promoció
de
01 l'esport:
Activitats
diverses

4.000,00

2.000,00

2.000,00

01

3422

63204

01

Inv2020:
Piscines,
Inversions varies

2.000,00

2.000,00

0,00

03

3385

22609

01

Festa popular de
l'Ermita de Sant Pau

2.600,00

2.600,00

0,00

03

3384

22609

01 Festa de Sant Joan

4.000,00

3.500,00

500,00

00

130

20400

01

Rènting:
Vehicle
elèctric vigilants

7.000,00

7.000,00

0,00

06

3422

22706

01

Piscines:
Serveis
externs diversos

20.625,00

4.500,00

16.125,00

TOTAL
IMPORT
MODIFICAT

67.869,37

Consignació de despeses amb CRÈDITS EN ALTA
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Aplicació pressupostària 2020

Org.
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01

Prog.
(àrea de Econòmica
despesa)

3421

Crèdits
Descripció aplicació definitius
pressupostària
abans
modificació

Sp.

Crèdit
definitiu
Import alta
després de
de crèdit
l a
modificació

63204

03

Reposició
parquet
pavelló d'esports

0,00

51.469,37

51.469,37

0,00

4.500,00

4.500,00

07

311

22106

EPI's
i
altres
subministraments per
01 protecció
sanitària
(emergència sanitària
COVID19)

07

311

22699

Altres
despeses
01 diverses (emergència
sanitària COVID19)

0,00

800,00

800,00

02

163

21400

01

Neteja
viària:
Manteniment vehicles

2.500,00

3.400,00

5.900,00

00

11

91304

CX-BBVA
(anterior
01 Catalunya
Caixa):
Amortització préstec

12.100,00

700,00

12.800,00

02

929

63200

Arranjament
01 magatzem
brigada:
vestidors i altres.

0,00

2.500,00

2.500,00

00

170

22100

Subministrament
02 elèctric
carregador
vehícles electrics

0,00

4.500,00

4.500,00

TOTAL
MODIFICAT

IMPORT

67.869,37

SEGON: 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, l’expedient s’ha de publicar al
BOP i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es
presenten reclamacions.
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Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS DE L’ACORD DE PLE DE
DATA 30/04/2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS CE_SC FINANÇAT AMB BAIXES.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vist que s’han detectat per la intervenció unes errades materials o de fet en l’acord de Ple de
data 30/04/2020 de modificació de crèdits CE_SC finançat amb baixes (ja que es parlava de la
modificació de crèdits 2/2020, quan en realitat era la 3/2020), que requereixen que s’acordi la
corresponent rectificació, i amb fonament en l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-.
Considerant que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, estableix que “Les Administracions
Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats / de les interessades, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els
seus actes”.
Vistos els preceptes legals esmentats, I en l’exercici de la facultat que m’atorga l’article 109.2
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques -LPACAP-,

Fonaments de dret
Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP-.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Rectificar l’errada relativa l’acord de Ple de data 30/04/2020 de modificació de
crèdits CE_SC finançat amb baixes, realitzant la següent esmena:
De manera que on diu en el títol de l’acord
Aprovació, si escau, de la Modificació de Crèdits nº 2/2020. CE_SC finançat amb baixes.
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Ha de dir:
Aprovació, si escau, de la Modificació de Crèdits nº 3/2020. CE_SC finançat amb baixes.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Intervenció als efectes d’ incorporació en la
comptabilitat.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Secretari Interventor

Alcalde President

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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