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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      6 
Caràcter:  Extraordinària i urgent 
Data:   21 de Juliol de 2016 
Horari:   12:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sr. Raul Olivan Gallardo, Regidor 
Sra. Maria Rodriguez Grau, Regidora 
Sra. Cinta Agne Sabate, Regidora 
Sra. Monica Amoros Gurrera, Regidora 
Sr. Alex de la Guia Fernandez, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sra. Montserrat Latorre Pasanau, Regidora 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Tinent d'Alcalde 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.- Ratificació de la urgència. 
2.- Dissolució de la societat esportiva Móra d'Ebre, SLU 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El Ple constituït com a Junta General de la societat esportiva Móra d'Ebre, SLU per tal de tractar el 
següent: 
 
1.- Ratificació de la urgència. 
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El Sr. Alcalde pren la paraula  i manifesta que atès el que disposa l'art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals., 
demana al plenari que es ratifiqui sobre la  urgència  de tractar  els punts de l’ordre del dia,i que ve provocada 
bàsicament per l’escrit/requeriment de la NRE2579 de 20 de juliol;  posada a votació és APROVADA per 
majoria de 9 vots a favor i 3 abstencions dels representants del grup ERC-AM dels membres presents a la 
sessió. 
                                                            ----------------  
 
2.- Dissolució de la societat esportiva Móra d'Ebre, SLU 
 
Atès que en data 24 de gener de 2005 es constitueix la societat de responsabilitat limitada i capital 
integrament municipal denominada “Societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU”  inscrita en el Registre 
Mercantil  de Tarragona al Tom 2116 de societats  llibre 132   Full D-31900 Inscripció 1ª, titular del NIF B-
43.810.001, destinada per la prestació del servei públic per la construcció, promoció, gestió, 
administració, explotació i millora d’instal·lacions i equipaments esportius. 
 
Com sigui que el context econòmic, ha variat el concepte administratiu sobre la prestació de determinats 
serveis i la realització d’activitats de l’administració mitjançant ens instrumentals, així com successives 
reformes legislatives, que culminen amb la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, que estableix una nova redacció de la Disposició Addicional novena 
de la Llei de Bases de Règim Local, per la qual resulta obligatòria la dissolució d’aquest tipus d’entitats en 
el cas que no corregeixin el seu desequilibri financer. 
 
Atès que la Societat Esportiva Móra d’Ebre SLU ha presentat els següents resultats d’explotació: 
 

- Any 2013 ............................ -63.404,24€ 
- Any 2014 ............................ -130.438,67€ 
- Any 2015 ............................. -46.317,69€ 

D’acord amb la normativa esmentada i a la situació econòmica, la Secretària-Interventora  en diferents 
informes ja ha posat de manifest replantejar la viabilitat de l’existència de les societats (liquidació de 
l’exercici 2013 de data 27 de març de 2014, el del compte general de l’exercici 2013 de data 17 de juliol 
de 2014, liquidació de l’exercici 2014 de data 11 de maig de 2015,al compte general de l’exercici 2014 de 
data 19 d’agost de 2015, la liquidació de l’exercici 2015 de data 19 d’abril de 2016 i al compte general de 
l’exercici 2015 de data 5 de juliol de 2016. 
 
Atès l’escrit del Ministeri d’Hisenda, núm. RE 2579 de 20 de juliol de 2016, on es requereix per a que en 
el termini de 15 dies naturals es doni compliment a l’obligació de remissió de la informació relativa a 
l’extinció de la societat esportiva Móra d’Ebre, SLU. 
 
Atès que el procediment a seguir, d’acord con el art. 33 dels Estatuts i el de la Llei de Societats limitades, 
(actualment Llei de Societats de Capital (arts. 360 i ss)  
 
Com sigui que  es conegut pels membres de la Junta General, a la seva vegada regidors de l’ajuntament i 
del Consell d’Administració que la societat esportiva Móra d’Ebre, a l’iniciar-se la crisis econòmica, no ha 
pogut assumir resultats econòmics positius. 
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Atès les circumstàncies que s’esdevenen, de l’aplicació de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, en el seu art. 36, es considera que el mes adequat 
per els interessos del municipi, es procedir a la dissolució i liquidació de la societat Esportiva Móra d’Ebre, 
SLU. 
 
Per  tot això es proposa adoptar el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER: Dissoldre la societat Esportiva Móra d’Ebre, SLU en aplicació de la Llei 7/ 2013  de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que obliga la dissolució de les entitats integrades en 
el sector públic local, entre elles les societats mercantils que presentin  situació de desequilibri financer, 
entenent per tal situació de desequilibri quan es tracti de societats de capital municipal i que manifesti 
l’existència de resultats negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. 
 
SEGON: El servei públic per la construcció, promoció, gestió, administració, explotació i millora 
d’instal·lacions i equipaments esportius es continuarà prestant per l’ajuntament de Móra d’Ebre, com a 
continuadora del servei municipal. 
 
TERCER: Declarar que, com a conseqüència de la dissolució de la societat i en aplicació de les 
previsions estatutàries, queda designat com a liquidador, l’administrador de la Societat, Sr. Sixte Melchor 
Giménez, amb NIF núm. 39685502Z domiciliat al c.Antoni Gaudí     núm. 25   de Móra d’Ebre, el qual 
present en la sessió, manifesta l’acceptació del càrrec i declara que no està incurs en cap incompatibilitat 
per el seu exercici. 
 
QUART: Encomanar al liquidador les gestions de tot tipus que siguin necessàries per liquidació i l’extinció 
de la Societat, incloent l’atorgament d’escriptures públiques i la inscripció al registre mercantil i altres 
registres públics, així com les actuacions de caràcter tributari.  
 
CINQUÈ: Declarar cessats els administradors socials com a conseqüència de la dissolució deixar sense 
efecte el  censant tots els seus  membres. 
 
SISÈ: Realitzar totes les gestions legalment establertes, donant compte al Registre mercantil d’aquest 
acord de dissolució, així com donar la publicitat escaient al mateix. 
 
La secretaria amplia la informació i explica el contingut del requeriment  d’ Hisenda i del termini atorgat 
per complir en l’obligació de extingir la Societat , en l’advertiment de que si no es podran adoptar pel 
Ministeri les mesures automàtiques previstes a la Llei per fer efectiva la dissolució així com de les 
responsabilitats personals que corresponguin per incompliment d’aquesta obligació.  
 
Posada la proposta a votació, la mateixa és APROVADA PER MAJORIA  de 10 a 
favor (CiU, ERC-AM i PP) i dos abstencions dels membres del  grup PSC-CPU dels  
membres presents dels tretze que integren el seu nombre legal. 

 
*************** 
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I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 21 de Juliol de 2016          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 


